
 
 
 ند در مقایسه با ایران در سده نوزدهمگرایی علمی مسلمانان شبه قارّه ه سنّت

   
 ٢، نعیم شرافت١سرشت ایرج نیک

 )١٥/٠٧/٩٧:  نهایی، پذیرش١٠/٠٤/٩٧:  مقالهدریافت(

 
 چکیده

پس از گسترش موج تجددگرایی در ایران در سده نوزدهم، تقریباً همه متون علمی 
تدریس در کهن به کناری گذاشته شد و به جای آن از متون ترجمه شده غربی برای 

در همین سده در هند، برخالف ایران، با وجود حضور . مراکز علمی استفاده شد
استعماری بریتانیا و گسترش علوم و فنون جدید، همچنان متون فارسی و عربی 

در این پژوهش، . شد عنوان کتاب مرجع و منبع درسی، استفاده می دانشمندان ایرانی به
ی مسلمانان شبه قاره هند به متون کهن فارسی و عربی با استفاده، علل و عوامل وفادار

و توجه بیش از اندازه آنها به علوم هندسه و ریاضی در قیاس با مباحث فلسفی، بررسی 
ها، عدم  هاي چون اهتمام به نجات پدیده برای توجیه این پدیده، نظریه. شده است

های علمیِ  تی با نظریّهرویکرد مدیریتی، ناتوانی علمی و عدم تناسب ساختارهای معرف
 .اند جدید، اراوه شده که در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته
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 مقدّمه
 جدی  هند و ایران، یک تفاوت و یک شباهت بارز و در نوزدهمسدهدر متون علمی 

 در علوم غرب و شباهت آن از گیری آن  این متون در میزان وامتفاوت. وجود دارد
قلمرو پهناور هند از سالیان دور، بستر . های علمی این متون است موضوع و شاخه

البتّه . زبان بوده است مناسبی برای رشد و گسترش ادب فارسی و دانش مسلمانان فارسی
های آن، حکایت از  ها و ترجمه  و شرحهای اخیر هند دهسدر هند در  موجود  علمیمتون

ای  در کشمیر، دارالترجمهرو از این. )Yasin( در این دوره دارد اهمیت زبان فارسی
رو   از این.)Tikku( ترجمه متون فارسی و عربی به زبان سانسکریت تأسیس شدمنظور به

ای توسط مهاراجه جدهم بهدر سده ه ، اسالمیهای دوره از آخرین زیج، زیج محمدشاهی
 یسوعی پرتغالی، به های ش هندو و کشی وسینگ و به یاری دانشمندان مسلمان جای

 سدهبا وجود آنکه در . )٢-٥زبان فارسی، معصومی همدانی، ( زبان فارسی تألیف شد
نوزدهم، استعمار بریتانیا بر تمام نهادهای علمی و آموزشی هند احاطه داشت و 

، آثاری مشغول به فعالیت بودند هند درانشمندان غربی بسیاری  و دخاورشناسان
ترین و  عنوان یکی از مهم ه ب، نوشته غالمحسین جونپوریجامع بهادرخانی،همچون 

 )Ansari and Sarma, 77-93(  نوزدهم هندسدهترین متون علمی و آموزشی  بزرگ
 پایه مطالعات نجومی . علمی جدیدهای متون قدیم بودند تا پیشرفتبیشتر تحت تأثیر 

غالمحسین جونپوری، بر اساس متون منجمان مکتب مراغه و سمرقند مانند خواجه 
 زاده رومی است الدین جمشید کاشانی و قاضی نصیرالدین طوسی، مالعلی قوشجی، غیاث

 ←: ـ درباره غالمحسین جونپوری نکنیز برای آگاهی بیشتر  ؛٤٧٧ -٤٧٦جونپوری، (
شاه و ناصرالدین   فتحعلي عصر سلطنت و در ایرانالی که همزمان دردر ح .)ادامه مقاله
رالترجمه به دا دارالفنون ۀ مراودات علمي با غرب آغاز شد و مدرسنخستینشاه قاجار 

 برای تحصیل علوم آموختگان، تادان و دانشاساز  و برخی متون اروپایی تبدیل گشت
تون و نسخ علوم طبیعی پیشینیان  و کمتر توجّهی به مفرستاده شدند جدید به غرب 

 شبه  در نوزدهمسده متون علمی و درسی وجه مشترک). ٣٥٥آدمیت، (ابراز داشتند
و عطف  به علوم عقلی یعنی فلسفه، ریاضیات و طبیعیات یتوجه بیقارّه هند و ایران، 

علوم دیگر مانند طب، حساب، احکام از بیشتر به عرفان، اخالق، دین یا برخی توجه 
 نوزدهم سدهدر این مقاله با بررسی متون علمی و درسی . بودم، هندسه و مکانیک نجو

 . خواهد شدپرداخته  به بررسی علل و عوامل این تفاوت و تشابهایران و شبه قارّه



  ١٢٥ ر مقایسه با ایران در سده نوزدهمگرایی علمی مسلمانان شبه قارّه هند د سنّت

 سرآغاز انتقال علوم جدید به ایران
 آشنا  علوم نوین بار با نوزدهم و در دوران حکومت قاجاریه، ایرانیان با نخستینسدهدر 

السلطنه در  میرزا نایب عباس اصالحات نظامی و دفاعی ۀسازی از برنام فرایند مدرن. شدند
های تجدّدگرایی و مدرنیته با  و زمزمه) ٢٠رینگر،( آغاز شد نوزدهم سده ۀنخستین ده

های اروپایی به صورت جدّی مطرح   دانشگاهۀکرد  روشنفکران تحصیل ترویج اندیشه
 در این میان، نخستین گروه از دانشجویان ایرانی در ).Comte de, 108-110( گردید

برای آگاهی بیشتر درباره (میرزا به اروپا اعزام شدند  شاه و به دستور عباس  فتحعلیۀدور
، ؛ پیشگفتار ١، فصل ١٣٩٣ام، . رینگر، مونیکا: ـ  اعزام دانشجو به اروپا نکۀتاریخچ

 ). ١٢٢-١٩٧ ،محبوبی اردکانی ؛ ٣٩، فرنامهساسماعیل رائین بر میرزا صالح شیرازی، 
ینی متحمل شد و  سنگهای  بریتانیا شکستروسیه ویران در برابر در این دوره، ا

 مجبور به پذیرش دو  حکومت وقت ایران ایران جدا وخاکسرزمین گرجستان و قفقاز از 
کسب علوم گرایش به این حوادث،  رسد نظر می  به.عهدنامه ترکمانچای و گلستان گردید

 /ش. ه١٢٣٠ دارالفنون در سالۀتأسیس مدرس. افزایش داد در میان ایرانیان  راجدید
 امیرکبیر، صدر .ترین اتفاقات علمی در این دوره رخ داد عنوان یکی از بزرگ بهق . ه١٢٦٨

اعظم ناصرالدین شاه قاجار، نسبت به پیشرفت کار ساختمان و تأسیس مدرسه بسیار 
زمان با شروع کار مدرسه، امیرکبیر از داودخان، که زبان فرانسوی   هم.دمند بو عالقه
 خواست که به کشور اتریش برود و شش معلم ماهر و دانا برای تدریس از ،دانست مي

امیرکبیر پس از آن ). ١٤٨اقبال آشتیانی، ( به مدت یک سال استخدام کند ١اتریش
و شیمی و داروسازی استخدام کنند، مجدّداً دستور داد تا یک معلّم برای تدریس فیزیک 

 قصد جدّی داشت ، دارالفنونبنیانگذارعنوان   دهد در آن دوره، امیرکبیر به که نشان می
ایرانی  را ترجمه و به شاگردان غربیاروپایی، متون دان اتتا با دعوت از مربّیان و اس

روزنامه ( شد بخسرعت از غرب به ایران  را تا مسیر انتقال علوم و فنونآموزش دهد
در آن زمان افرادي که بتوانند در کالس درس این استادان  ).٤٣وقایع اتفاقیه، شماره 

 محصل، که  تن١٥٠نزدیک به بنابراین،  وجود نداشت، ، دریافت کنند را الزمهای آموزش
 ،هاي اعیان و شاهزادگان بودند  از خانوادهسال داشتند و بین چهارده و شانزده اغلب

 البتّه این گروه آمادگي یادگیري نداشتند و .ش در دارالفنون انتخاب شدندبراي آموز
 همزمان ،کردند و مترجمان استادان هم به زبان خارجي و اغلب فرانسوی تدریس مي

                                                                                                                                            
 .شدند میخوانده  نمساوی استادان اتریشی و  بود نمسه در آن دوره نام کشور اتریش. ١
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 درسي بهایبنابراین، نخستین کتا). ١١١-١٣٨معتمدی، (کردند مطالب را ترجمه مي
 شاگردان های  مترجمان و یادداشتلفنون توسطپس از گذشت چند سال از تأسیس دارا

 .تدوین شد
های ملّی، ملک،   کتابخانه در نوزدهمدر سده چاپ سنگی های  کتاب بررسی فهرست

 های ب کتادهد که می، دانشگاه تهران و مرعشی نجفی نشان میمجلس شورای اسال
 :  را دارندعلوم طبیعی ذیل بیشترین فراوانی

 ١.ساویتألیف کریشش نم: میزان الحسابـ ١
 ٢.تألیف کریشش نمساوي: فیزیکـ ٢
 ٣.تألیف کریشیش نمساوی: علم مساحتـ ٣
 4 ٤.مؤلف بهلر فرانسوي: کتاب جبر و مقابلهـ ٤
 ٥.تألیف بهلر فرانسوی: حسابـ ٥
 ٦.تألیف الکساندر بهلر: هندسهـ ٦
 ٧.تألیف جعفر بن محمد تقی حسینی تبریزی: حسابـ ٧
یک رساله در کحّالي، ادوارد پوالک نمساوي مشتمل بر دو جلد و : جرّاحیـ ٨

 ٨).باشی ناصرالدین شاه مدرّس دارالفنون و حکیم(
 ٩.تألیف مهندس آقا خان: اصول علم جبر و مقابلهـ ٩

 ١.تألیف موسی بن محمود مفتاح الملک: اصول علم حسابـ ١٠

                                                                                                                                            
 .ق.  ه١٢٧٤رالفنون، رضاقلی، دا:تهران.  محمد زکي میرزا مازندرانیۀترجم. ١
 .مصور. ق. ه١٢٧٤رضاقلی،  :تهران.  میرزا زکي مازندرانیۀترجم. ٢
 .ق. ه١٢٧٤رضاقلی، دارالفنون، : تهران. محمد تقی مقدم: کاتب.  میرزا زکی مازندرانیۀترجم. ٣
 :کاتب.  ص ٢٥٦ عبدالرسول خان مهندس اصفهاني به اهتمام رضا قلي ناظم مدرسه دارالفنون،             ۀترجم. ٤

 .دارالفنون: تهران. علی اصغر
 .ق. ه١٢٧٤: تهران. میرزا صفی: کاتب.  عبدالرسول خانۀترجم. ٥
: تهـران . میـرزا صـفی   : کاتـب . عبدالرسـول خـان مهنـدس اصـفهاني       : متـرجم . جعفر قلـی  : گردآورنده. ٦

 . ق. ه١٢٧٣
 .ش. ه١٢٦٣دارالطّباعه دولتی، : تهران. ٧
ج در یـک    ٣ق،  . ه١٢٧٣رضـاقلی،   : تهران. نصرهللا تفرشی : کاتب. محمد حسین افشار  : تنظیم و تدوین  . ٨

 . مجلد
در تعریـف علـم و مقابلـه و         : آغـاز کتـاب   .  قمـری  ١٣٠٥دارالفنـون،   : تهـران . هللا حسینی   فضل: کاتب. ٩

 .مختصری از بعضی عالمات و اصطالحات، فایده علم جبر و غیره
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 تألیف محمد کاظم ابن احمد :جلد اوّل شیمی معدن، اصول علم شیمی جدیدـ ١١
 ٢).های معتمد السلطان آقا میرزا محمدکاظم معلّم کل علوم طبیعی مطابق درس(المحالتی 

 شکوفایی طبیعیّات ۀهای عربی و فارسی دور هیچ نشانی از کتابدر فهرست باال، 
در عصر صفویه، در تمام از این و  پیش سدهدو حال آنکه . شود  دیده نمیی اسالمدوره

های  ز متون علوم طبیعی دانشمندان اسالمی و ترجمهها و مدارس عالی ا خانه مکتب
 و  اقلیدسۀهندس جهانگرد آلمانی، به )١٤٠(  کمپفر.بردند عربی متون یونانی بهره می

 دوره عنوان کتاب درسی  بهاجسام کروی منالئوس و تئودوریس و بطلمیوس مجسطی
 آثار خواجه نصیرالدین  از آثار متجدّدین،نهاعالوه بر ای... «گوید و کرده  اشاره صفویه

 ریاضیّات و هیأت ۀای دربار طوسی را که بیش از چهارصد سال قبل مقاالت فاضالنه
 کتب درسی عصر درباره  فرانسوی نیز جهانگرد)٥٩١(ۀتاورنی. »گویند نوشته درس می

ین قدیم ایرانی موسوم به فمصنّ اغلب تألیف یکی از کتب درسی آنها«: ه گویدصفوی
دین طوسی است که در زبان یونانی و عربی عالم بوده و بعضی از تصنیفات خواجه نصیرال

همچنین تصنیفاتی از . حکمای قدیم را از این دو زبان به فارسی ترجمه کرده است
هایی از ارشمیدس و   و تألیفاتی از اقلیدس و جزوهمجسطیِ بطلمیوس... ارسطو دارند
 .»نمایند  عالی دیگر را تعلیم و تعلّم مییوط به نور از ابن هیثم و کتابهاکشفیّات مرب

ین   کتب طبّی و تاریخی معتبر آن دوره را به ترتیب کتاب گالیآنکه از  پستاورنیه 
 و ها  دانسته درباره قیمت کتابالصفاروضة ابوعلی سینا و کتاب بهایو کتا) جالینوس(

گران هستند اما  مذکور خیلی های  کتابچه اگر«: گویدخوانی  فرهنگ مطالعه و کتاب
که آنان  کنند برای این ها را خریداری می  حتی کسبه و ارباب صنایع هم آنکس همه

طالب تحصیل علوم هستند و میل دارند اطفالشان را به آموختن و کسب معلومات وا 
دهد که  االشاره همچنین نشان می  فهرست منابع درسی فوق).٥٩٢همان، (» دارند

 علوم طبیعی و نظری بیشتر شامل ۀ نوزدهم در حوزسدهی  درسهای  کتابهای موضوع
مباحث جغرافیایی، مکانیک و جراثقال، حساب، جبر، طب، علوم نظامی و دفاعی مانند 

 با استفاده از این علوم کاربردی ، شاید بدین سبب که است بوده خانه  سازی و توپ اسلحه

                                                                                                                                            
کتـابی در   : آغاز کتاب . ق.  ه ١٣٢٥ومی و معارف،    با مهر کتابخانه عم   . محمدحسین عماد الکتاب  : کاتب. ١

 .اعمال اصلیه علم حساب
و صاحب کـه در      های کریم   اصول شیمی جدید مطابق درس    : آغاز کتاب . ق.  ه ١٣٠٧دارالفنون،  : تهران. ٢

 . گفته است١٨٨٢مدرسه طبی پاریس در سنه 
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البتّه این ). ١/٤٠نصری، (کند   وموسیه مقاو فنّی، ایران را در برابر حمالت احتمالی ر
 و عدم ارتباط با های اروپایی  عدم تسلّط به زبانسبب علوم کاربردی و فنّی نیز به

پوالک، ( ی ناصرالدین شاه شدو موجب نارضای کمتر به کار آمد ،نیازهای داخلی کشور
 ).٤٨؛ دولت آبادی، ٢٠٥

ت آغاز و به مباحث فقه و علوم  آموزشی با اصول و مقدماۀدر مدارس دینی نیز، برنام
 فقهی عمدتاً به صورت تحقیقات و تفحّصات ۀمباحثات پیشرفت. گردید نقلی ختم می
، ریاضیات، فلسفه، نجوم و طب نیز. شد آموزش آکادمیک، دنبال میعالمانه، و نه 

رایج خارج از آموزش اغلب  و فراگیری این علوم قرار داشت در برنامه آموزشی وکم بیش
 ).Nakosteen, 15( بود فردی ه شکلو ب

 نوزدهم در ایران، هم در محتوا و هم در روش بریده از سده علمی های تفعالیّ
 دارالفنون تأسیس). ١٩٣سرمد، ( متأثر از غرب شکل گرفت  گذشته و کامالًهای تسنّ

 پس از حضور .ایجاد شود روشنفکري ایرانی ۀاي در حوز موجب شد تا چرخش عمده
ها   در بعضی از رشتهی منابع غربیی، و ایتالیای و سپس انگلیسیمعلمان اتریش از رخیب

 ).١٩٢سرمد، (مند به علم و دانش از آن بهره بردند  ترجمه شد و ایرانیان عالقه
 

 متون علمی رایج در شبه قارّه در سده نوزدهم
 در هند ها انگلیسیتوسط  به نوزدهم سده تمدّنی جدید در اوایل های سهنخستین مؤسّ

 ۀو نخستین دانشکد ١٨٣٥  فنی و مهندسی در بمبئی درۀ نخستین دانشکد.ایجاد شد
-١٨٧٣( ورینپ جوعلی کرامت. ها بودند های از این موسسهنمونه ١٨٤٥ پزشکی در

 جدید های شجمله اوّلین روشنفکرانی است که از ضرورتِ دستیابی به دان ، از)١٨٠٠
 و علوم بیاموزند  را اروپاییهای زبانهندی خواست که او از مسلمانان . پشتیبانی کرد

 بنیانگذار او را )٢١١(  بکّار. فارسی، اردو و عربی ترجمه کنندهای ناروپایی را به زبا
بینی   جهانبراساس آن و خوانده شد »کتابی مکتب یک « هامکتبی معرفی کرده که بعد

ان و روشنفکران مهمّی نظیر نخبگ .شود پنداشته میبینی علمی یکسان  قرآنی و جهان
علی   مشهورترین شاگرد کرامت.پیرو این مکتب بودند) .م ١٨٤٩-١٩٢٨(سیّد امیرعلی

که نقش مهمّی در سنّت روشنفکری مسلمانان هند و نیز در منازعه علم جدید و فکر 
سّید احمدخان شیفته علم سِر. است) ١٨١٧-١٨٩٧(سیّد احمدخانسِراسالمی ایفا کرد، 

 را بر اساس الگوی دانشگاه هوی دانشگاه علیگر. دستاوردهای فناورانه آن بودجدید و 



  ١٢٩ ر مقایسه با ایران در سده نوزدهمگرایی علمی مسلمانان شبه قارّه هند د سنّت

 سازگارهای اسالمی هماهنگ و  تأسیس کرد تا علم جدید را با آموزه ١٨٧٤کمبریج در
 ).Newnes, 267( کند

 هجدهم و نوزدهم برای تسلط بر امور آموزشی و  های ها در سدهرغم کوشش بریتانیایی به
گرفت و در اواخر  گیری دانشمندان هند از علوم غربی بسیار کند و آرام صورت  پژوهشی، وام

های فردی، از تأثیر علوم غربی  هایی بسیار اندک و در حد برخی کوشش سده هجدهم نشانه
 ۀشود؛ مانند تولید آلیاژ فوالد و آهن یا تأسیس و شرح رصدخان در آثار مسلمانان دیده می

با . های غربی بود  بارکر که اساس مطالعات علمی هریک، دانشط سر رابرتتوس بهبنارس 
ها  های علمی و آموزشی هند، براساس همان شیوه  بیشتر نهادها و سازمان١٨٢٠حال تا  این

 ).Dharampal, 2-3( کردند  های سنّتی فعالیت می و روش
  با،جامع بهادرخانی نام  کتاب خود بههای نجومی غالمحسین جونپوری در بخش
 و در گرایش دارد به مکتب مراغه و سمرقند ،حفظ سنّت نجوم قدیم بطلمیوسی

شناخت و در   نیوتن را می،جونپوری. نورشناسی نیز این تأثیرپذیری را حفظ کرده است
، اما در )دوم در مقدّمه حرز ٤٤٨جونپوری، ( بهره بردباب نجوم از نام و نظریات او 

 های پیشرفتبه ای  ارائه نکرد و هیچ اشاره  از اصول اقلیدسنورشناسی چیزی بیش
 گی نورشناسی در اروپا نکرده و تنها به متون قدیمی نورشناسی که همۀعلمی در زمین

ای به بزرگان مکتب  او هیچ اشاره.  هستند اکتفا کرده است١پیرو مکتب پرتو رؤیت
انسته و در  همچون ارسطو و ابن هیثم نکرده و خود را پیرو مکتب هندسی د ٢انطباعی

 به اقلیدس و تحریر آن توسط خواجه نصیرالدین اواین باب، اکثر مطالب و ارجاعات 
 جایی نیز  و دراست) ١٩٨همان، (طوسی دیگر دانشمند پیرو مکتب پرتو رؤیت هندسی

                                                                                                                                            
١ .)extramission theory ( شد برخـی، رواقیـون را   ارائهیون یت توسط رواقمکتب پرتو رؤاولین نظریات 

 رواقیون در بحـث  .اند   است، دانسته   مبدأ آن    افالطون که از نظر مسلمانان،   گذاران مکتب شعاعی      بنیان
ابصار جنبه مادی را رعایت کرده و قائل به کنش یا تأثیر جـسمی در جـسم دیگـر تنهـا از راه تمـاس                       

اش بر روی سطح شـیئ   س آن بر چشم و قاعده شعاعی به شکل مخروط که را    ،از چشم . فیزیکی بودند 
ولـین بـار    اقلیدس بـرای ا   . آید  مرئی قرار داشت، خارج شده با برخورد به شیئ احساس دیدن پدید می            

 ).١٠٠طباطبایی، (ها این اصول مورد توجه بود  سدهیت را بیان کرد و تا اصول هندسی مکتب پرتو رؤ
٢ .)intromission theory (شـده اسـت،   ارائهوسط ارسطو در مقابل نظریه شعاع افالطون نظریه انطباع  ت 

چرا که ارسطو از طرفی قائل به ورود شیء بـه چـشم اسـت و از طرفـی هـم روشـنایی را ذات اشـیاء                           
به ایـن مکتـب دخـولی نیـز         . داند  داند و ناشی از نور خورشید و اجرام و اجسام رنگین در فضا می               نمی

 کمتر مورد توجه قرار گرفته و افرادی چون         ،عدم اثبات علمی  سبب    هشود  که پس از ارسطو ب        گفته می 
  .)٩٦طباطبایی، (ترین پیروان و شارحان آن هستند  اپیکورس و ابن هیثم بزرگ
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بن یونس موصلی استاد خواجه نصیر در مبانی ریاضی، هندسه و  الدین به ذکر نام کمال
 دلبستگی نویسنده به دهنده  نشانکرده است کهاشاره )  ٥/٩، خیابانی تبریزی( نجوم

جامع در بخش نورشناسی ). ١٦٩جونپوری، (  طوس استۀافکار و نظریات خواج
و ) ١٥٧-١٥٩همان، ( کردهآناتومی جالینوسی را ارائه همچنان ، جونپوری بهادرخانی
از مکتب نور هندسی  و) ١٥٨همان، ( گیرد صورت می تولید نور در مغز انسان باور دارد

 علمی های ل و استدالها ی علمی انطباعهای ت پیشرفرغم به. کرده استاقلیدسی حمایت 
اظهار جونپوری همچنان  شانزدهم میالدی، سدهآنان توسط کپلر و نیوتن و دکارت در 

همان، (ز هیچ کسی نتوانسته پاسخ دهد هنو را ریاضیدانانهای لکند که استدال می
و هیچ ) ١٦٥همان،  (سخن گفته از خمیدگی نور در برخورد با عدسی یجونپور). ١٦١

، قائل ها یجونپوری هنوز هم در تعریف انطباع. اطّالعی از نورشناسی ابن هیثم ندارد
بندد و حرفی از  است که آنان معتقدند تصویر شیئ مرئی بر روی جلیدیه نقش می

 هفدهم  سدهدر حالی که در. )١٦٢همان، (زند  انطباع تصویر بر روی شبکیّه نمی

شود نه در جلدیّه وسرانجام   ثابت کرد که تصویر در شبکیّه تشکیل می١میالدي کپلر
  ). Kepler, V/45( اي شد  تصویر شبکیّهۀمنجر به ابداع نظریّ

 
چند نظریّه در باب چرایی پایبندی مسلمانان شبه قارّه به متون کهن علوم 

 طبیعی در سده نوزدهم
سده نوزدهم  شناسایی و ارزیابی آثار علمی شبه قارّه در ۀ جامعی دربارۀطالعکنون متا

 بیشتر آثار علمی دانشمندان مسلمان شبه دهد که شواهد نشان می .صورت نگرفته است
 متون علمی فارسی، عربی و ۀ علوم طبیعی بر پایۀ نوزدهم در حوزسدهقارّه در 

البتّه اتکای آنها بر متون . لمی جدید غرب دستاوردهای عۀو نه بر پایبوده سانسکریت 
در ایران نیز با .  تا فلسفیسی و تجربی داشتکهن علوم طبیعی نیز بیشتر جنبه هند

 قاجاریه و دعوت ۀوجود موج ترجمه متون علمی غرب در دارالفنون و دیگر مدارس دور
 و تکیه شدمی  مهندسی و نظا،ی فنّهای تاز مدرّسان اروپایی، در نهایت بیشتر بر مهار

 پژوهش،در این .  شدفی و کالمی در علوم طبیعی پرداختکمتر به دستاوردهای فلس
های جدید در سده نوزدهم  هایی که درباره عدم گرایش دانشمندان شبه قاره دانش نظریه

  .ارائه شده و شرایط و اقتضائات این دانشمندان بررسی شده است
 

                                                                                                                                            
1. Johannes Kepler 



  ١٣١ ر مقایسه با ایران در سده نوزدهمگرایی علمی مسلمانان شبه قارّه هند د سنّت

  علمیهای سنّت نجات پدیدار: نظریّه نخست
 نمونه بارز .ی، مرسوم بوده است تاریخ همواره در مقاطع مختلف١ها سنّت نجات پدیدار

. توان دید های متمادی می سدهاین پایبندی به اصول را در پذیرش مدل فلکی ارسطو تا 
 تشکیک نظریّات ابرخس مورد ۀنواخت افالک ارسطو بعدها با ارائ که حرکت یک در حالی

 اما باز هم. تدوین مدل ترکیب حرکات دورانی بطلمیوس منسوخ شدقرار گرفت و زمان 
). ٤٧-٥٨، حرف تازه ابن هیثممعصومی همدانی، ( کردند دفاع می مدل ارسطو فالسفه از

ها  گفته بطلمیوس وقتی چیزی بدون برهان وضع شود و بعد معلوم شود که با پدیدار به
وصف نحوه می کشف شده، هر چند  به روش علحتماًکه  توان گفت ، میسازگاری دارد

ترین فیلسوف و منجّم  بطلمیوس، تجربیبنابراین،  ).همان(دستیابی بدان دشوار است
 ادراک بصری از روح و ۀخود در بحث نحومناظر  در فصل اوّل از کتاب ،یونانی هم

 ای خواهد بود که در نگاه او ادراک در نتیجه داوری پیچیده. زند نیرویی غیرمادی دم می
 ).٢٥-٣٤راشد، (  چندین نیروی روحی استۀ آن مداخلاساس

 و کرد می علمی، مقاومت ، به لحاظ که هند در برابر استعمار حاکمتصور شودشاید 
  کتابغالمحسین جونپوری در مقدّمه. تی خود را حفظ کندهای سنّ  ذخیرهکوشید می

 کهتوصیه کرد   به او خان بهادرخانراجه  استاد و مراد ویگوید) ٣ (جامع بهادرخانی
 .شود آن فراموشی  مانععلوم ریاضی را از متون عربی و فارسی موجود گردآوری کند تا

 هفدهم تا نوزدهم با اطالع از رشد علمی غرب و های در سده هند بدین ترتیب سرزمین
 ۀهای علمی پیشینیان از دور  جدید آنها، برای نجات پدیدارهای یدستاوردها و فناور

های آنان در برابر  ها و اندیشه  و از نظریّهکرد ا یونان باستان ایستادگی میی یاسالم
 و به هر نحوی این متون قدیم را در امتداد و همراه با کرد میپیشرفت علوم دفاع 

 اصول موضوعه جامع بهادرخانیتا آنجا که در کتاب . دید های علمی جدید می تپیشرف
لّمات علمی فرض شده و بر آن اساس قضایای هندسی اپتیک اقلیدسی از بدیهیّات و مس

                                                                                                                                            
او در اثر مهـم خـود       . ها را مطرح کرد     توان اولین نفری دانست که موضوع نجات پدیدار         پیر دوئم را می   . ١

از چیستی  ، موضوع خود را با طرح پرسش        )م١٩٠٨(م تئوری فیزیک از افالطون تا گالیله        در باره مفهو  
 مثـال   بـرای  . سال به آن پرداخته شد     ٢٠٠٠، سؤالی که نزدیک به      کرد آغاز   رابطه فیزیک و متافیزیک   

ای است؟ دوئم بحث خود را بـا تقابـل دیـدگاه طرفـداران فیزیـک                  رابطه نجوم و فیزیک چه نوع رابطه      
در نهایـت دوئـم از   .  در نجوم زمین مرکـزی "های نجومی   نجات پدیدار "طو که هرگونه مدلی برای      ارس

کند کـه وظیفـه فیزیـک و      و تاکید میمن که مخالف گالیله بود دفاع کردهنظریه کاردینال روبرت بالر  
 . نه تبین واقعیت است"ها نجات پدیدار"علم در کل 



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٣٢

در واقع در هند سده هفدهم تا نوزدهم ). ١٦٧همان، (نورشناسی طرح شده است 
عنوان  سبب ترجمه و شرح آثار آنان در هند، به های مکتب مراغه و سمرقند به اندیشه

 علمی هند ها مانع  رشد پایبندی به دانش. پدیدارهای حتمی و مسلم فرض شده بودند
های هفدهم تا نوزدهم هند، با وجود شرح  در برخی متون درسی نجومی سده. گردید می

 مطالعات، ۀمدل خورشید مرکزی و بیان برخی از نظریّات متأخّرین غربی، اما باز پای
 ).Dharampal, 710(  خواجه طوسی نهاد شده استۀتذکر بطلمیوس و مجسطیبراساس 

 
 ١ مدیریتي در علمعدم رویکرد: نظریّه دوم

 های سدهاین دیدگاه قائل به این نیست که هند و ایران و در کل کشورهای شرقی در 
پذیرد که کشورهای  اند و همچنین این را نیز نمی اخیر پایبند به متون قدیم خود بوده

های خویش  برای نجات دانش رغم آن  و به علمی غرب مطلع بودندهای تشرقی از پیشرف
ماندگی کشورهای شرقی   در این نظریّه به یکی از دالیل اساسی عقب.کوشیدند می

 ر حفظ دانش و دستاوردهای علمیپرداخته شده است که همان عدم رویکرد مدیریتی د
خصوص در کشورهای  ه و بمیانه های سدهبا نگاهی گذرا به تاریخ رشد علم در . است

 هیچ ، و دولتیخصوصیو مدارس  با وجود رشد مراکز آموزشی یابیم که ، درمیاسالمی
شود و کمتر   اسالمی دیده نمیۀنگر در میان دانشمندان دور رویکرد مدیریتی و آینده

 به حرکتی علمی دست  باشند ی از دانشمندان با هم توانستهکنیم که گروه مشاهده می
گ در مکاتب مراغه و سمرقند نیز با وجود حضور تعداد بسیاری از دانشمندان بزر. زنند
 که  بودند حتی برخی قائل. متکی به فرد بود علمی آنها اسالمی در کنار هم، آثارۀدور

یید أمحور در مطالعات علمی در میان کشورهای شرقی مورد حمایت و ت رویکرد شخص
کید شده است و اگر فتوایی یا أبزرگان آن دیار بود تا آنجا که در قانون و دین نیز بر آن ت

 ، در این صورت. نتیجه کشمکش فکری یک مجتهد بود،شد  میقانونی و حکمی صادر
های متعدّد دارد امّا در برابر او هزاران مستفتی یا  مفتی آزادی عمل در دریافت نظریّه

) ١٢٥هاف، ( همان دریافت کننده فتوا وجود دارد که تنها به نظر مفتی خود تکیه دارند
به این ترتیب انحصارگرایی گروه . و از تفکّر و تحقیق و جستجوی علمی بیزار

                                                                                                                                            
 خاورمیانه و خاور دور به خصوص در میان دانشمندان مسلمان عدم رویکرد گروهی در مطالعات علمی    . ١

شناس، در کتاب خود بنام خاستگاه علم جدید، اسـالم، چـین و غـرب و          هاف استاد جامعه  . را توبی ای  
 با عنوان ظهور اولیه     استاد علوم اسالمی و عربی دانشگاه کلمبیا      نگاری با جورج صلیبا       همچنین در نامه  

 .  استهکردعلم جدید، مطرح 
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خویشاوندی گسترده که پیش از اسالم در میان قبایل و طوایف تقویت شده بود، ظاهراً 
گیری صنوف و   که توانست علیه شکلثر در بالد اسالمی تا هند بوددارای یک نفوذ مؤ

 چه قانونی و چه گروهی ای ر چه حرفهونه گروه مستقل دیگصفوف دانشمندان یا هر گ
حمله خارجی حفاظت در برابر  و آن را  علمی را تداوم بخشد انست پژوهشتو که می

در واقع الگوی خانوادگی گسترده سنّتی پیش از اسالم از طریق . کند، کارشکنی کند
حال . شناخت ت نمیشد، یعنی واحدهای گروهی را به رسمیّ قانون اسالمی تقویت می

خصوص یک حاکم و  ه باز متکی به یک فرد و ب در این میان گروهی نیز شکل گرفت،اگر
الملک و مکتب سمرقند   خواجه نظامۀ همچون دارالحکمة مأمون و نظامی،پادشاه بود

شناسد و به همین دلیل  ت نمی حقوقی را به رسمیّهای ت قانون اسالمی شخصی.بیگ الغ
ها و سایر وجودهای مستقل از لحاظ قانونی در آنجا شکل  دانشگاهاست که شهرها، 

 لحاظ استقالل، به و رهنگ اسالمی بسیار انحصارگرا نظام آموزش فرو از این. نگرفت
). ١٢٧همان، (های آن مبتنی بر اختیارات افراد واحد است   و کلیه تاییدیّهبودشخصی 

شود  ن نهادهای آموزش گروهی شناخته میدر این میان دارالفنون به عنوان یکی از اوّلی
  . علمی غرب بودهای تکه آن نیز تحت تأثیر پیشرف

 و تا  فرهنگ اسالمی قرار گرفت تحت تأثیر سرزمینپس از ورود اسالم به هند، این
 اگر کتابی ،بنابراین. در آن رایج بودگرایی   هجدهم و نوزدهم فرهنگ شخصیهای سده

شده همچون  مسائل ابتدایی نقضاز  نوزدهم برخی سدهز در  هنوجامع بهادرخانیمانند 
را ) ١٥٨همان، (و خروج پرتو بصری از چشم ) ١٦٥جونپوری، (خمیدگی نور کالسیک 

 علمی در های ت ناشی از همین فعالیت فردی و عدم اطّالع از دیگر پیشرفگیرد، پی می
سط سر رابرت بارکر تو بهتا آنجا که در رصدخانه بنارس که . نقاط دیگر هند است

شد، اما   نجومی آن زمان استفاده میهای نترین دوربی انگلیسی تأسیس شد، پیشرفته
بیگ در  اساس روش و ابزارهای رصدخانه الغ باز برزیج محمّدشاهیچند سال پس از آن 

 محمّدشاهیپس از لها  نیز سازیج بهادرخانیو  )Dharampal,10(شدهند نوشته 
ای  بدون آنکه اشاره) ٤٧٦جونپوری، ( دادابزارها را مورد بحث قرار دوباره همان روش و 

 .به رصدخانه بنارس و دستاوردهای نوین آن کند
 

 نگری علمی عدم آگاهی و سطحی: نظریّه سوم
پذیرد و از سویی  این نظریّه، موج گرایش به متون قدیمی عربی و فارسی را در هند می

رقی همچون ایران و هند و گرایش دانشمندان نیز گسترش علوم جدید در کشورهای ش
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که باور دارد کل کشورهای شرقی یا  هند بارهاما در. گیرد شرقی به غرب را نادیده نمی
 اتّکا به متون قدیم نبوده است، زیرا در رجوع سبب عدم رشد سریع علمی تنها به

اند یا  دید شده متون ناپ ازشود که برخی دانشمندان هند به متون قدیم نیز مشاهده می
درباره حتی . ، همچون نورشناسی بطلمیوس و ابن هیثمشده استکمتر به آنها  توجّه 

 متعدّد های حوسی نیز که مورد توجّه بسیار واقع شده و شرط  نصیرالدین خواجهتذکرة
 تا مباحث فلسفی و مورد توجه قرار گرفت عمدتاً الگوهای هندسی آن ،بر آن نوشته شد

این نظریّه معتقد به نوعی ). ٧٨ -٨١ ،از مراغه تا هندی همدانی، معصوم( کالمی
 اخیر است که توانایی فهم متون فلسفی ها سده در ها ینگری و تنبلی ذهنی شرق سطحی

این ناتوانی ناشی از عدم توجّه آنها به متون فلسفی و تحلیلی و عقلی . و کالمی را ندارند
 که ها است ی در برابر معتزلها ی یافتن اشعر هفتم و هشتم به بعد و قدرتها سدهاز 

. کنند تا نقد نظریّه یا تولید علم  دیگران بسنده میۀا و شرح نظریّلهبیشتر به نقل قو
شود که با   چهاردهم دیده میسده وسطی نیز تا اوایل های سدهشبیه این جریان در 

 و از تحلیل و گرایشی فلوطینی بیشتر متّکی به شرح متون افالطونی موجود بودند
 کردند تعمیق در علوم و بررسی متون نظری و فلسفی همچون ارسطو دوری می

)Lindberg, 1971, 469-489  ( تا آنجا که تحلیل آنها حتی از نورشناسی هندسی
 متافیزیکی و ماورایی و اعتقاد به نیروهای های اقلیدسی، باز بیشتر مبتنی بر جنبه

عنوان  ه اخیر، ابن هیثم بهای سده شرقی، در ۀدر ناحییل، دل به همین .غیرمادّی نور بود
یکی از پدران علم مدرن و اوّلین فردی که با صراحت در برابر نورشناسی اقلیدسی 

 مورد ،)Ibid, 1971, 469-489(  ایستاد و تحوّل و انقالبی در پدیدار رؤیت بوجود آورد
رشد و معتزلیانی  سینا و ابن ثم و ابنهی گیرد، زیرا مبانی مسیر علمی ابن توجّه قرار نمی

و حتی ) ٩٣ هاف،( مان مسیر رشد علمی در رنسانس بود هۀ، در ادامآنانهمچون 
بنابراین . سزایی در پیدایش رنسانس داشت تأثیر بآنهاهای صورت گرفته از آثار  ترجمه

های علمی هند همچنان پایبند  شود که جونپوری با وجود پیشرفت اگر مشاهده می
سنّت مکتب نورشناسی اقلیدسی است و نه تنها از دستاوردهای جدید علم اپتیک کپلر 

حرفی به میان هیثم نیز  ، بلکه از نورشناسی ابنگوید و نیوتن و دکارت سخنی نمی
 علمی روز است، و اال اگر کمتر های ت عدم آگاهی او از پیشرفسبب ، تنها بهآورد نمی

. پرداخت بدان مییر علمی نجومی و نورشناسی داشت  اخهای تاطّالعی در مورد پیشرف
گوید که در زمان او خان  به نقل از بهادرجامع بهادرخانی ۀ خود در مقدّم)٣( جونپوری
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یا در جایی دیگر گوید که حدود . شود  به متون ریاضی تعلیمی مییکمترین توجّه
 نوشته  خواجه طوسیۀتذکر و مجسطی شرحی کامل و علمی برای سیصد سال است

 همه این سخنان نشان از همان عدم آگاهی هند و در کل شرق نسبت به .نشده است
 فراوان ارائه شده از های حها و شر با بررسی ترجمه. علوم ذهنی و فلسفی و کالمی است

 طوسی در هند به این نکته خواهیم رسید که مصحّحان سعی  نصیرالدین خواجهۀتذکر
این متن به دست دهند، اما متأسفانه همیشه در این کار ای دقیق از  اند ترجمه کرده

دلیل عدم موفّقیت ایشان و برخی دیگر از محقّقانی که به متون مکتب . اند موفق نبوده
که   دارند در حالیاند، این است که ایشان عمدتاً به الگوهای هندسی توجّه مراغه پرداخته

 و ها ثهیثم بسیار آمیخته به بح  و الگوهای نجومی ابنتذکرههای  متونی چون شرح
بنابراین  ).٧٨-٨١ ،از مراغه تا هندمعصومی همدانی، (اصطالحات فلسفی و کالمی است 

عدم گرایش نورشناسی هند به مبانی فلسفی نورشناسی و عدم شناخت آنها از کتابی 
م عد اوّل پیدایش نهضت ترجمه در هند، ناشی از های سدههیثم در   ابنالمناظرمانند 

این مسأله نه تنها در هند بلکه . و اصطالحات فلسفی نورشناسی استها  ثبا بحآشنایی 
 ۀگیری نهضت ترجم  شکلنخست های سدهدر جهان اسالم و کشورهای غربی نیز در 

 چهارم سدههیثم در   توسط ابن المناظردر جهان اسالم پس از نوشتن. شود دیده می
 تنقیح المناظر ۀاین عبارت از مقدّم . شدهجری قمری، کمتر توجّهی به این اثر

به ، نوشته شدالمناظر  هفتم در شرح و نقد سدهکه در .)   ه٧١٨. د(فارسیالدین  کمال
 جوانی دو جلد در .)  ه٧٢٠.د(لحاظ تاریخی بسیار مهم است که قطب الدین شیرازی

 و بعدها س دیدهای فار هیثم را در کتابخانه ، منسوب به ابنمناظرالکتاب قطور به نام 
الدین  کمال(های دور دست برای شاگرد مشتاق خود فراهم آورد آنها را از سرزمین

 المناظر استفاده از کتاب ،تنقیح المناظر در زمان تألیف اساس بر این ). ٧ - ٦فارسی، 
 عدم آگاهی و ۀمسأل ).٤٧، ٤٦، ٤٤صبره، (های اسالمی محدود بود هیثم در سرزمین ابن

 نهضت ترجمه در اروپا از متون عربی به التین آغازین های سدهلمی را در نگری ع سطحی
 دوازدهم میالدی حتی پیش از توجّه سدهبا توجّه به آنکه در . کنیم نیز مشاهده می

 التین این کتاب توسط ژراد ۀهیثم، اوّلین ترجم  ابنالمناظرالدین فارسی به کتاب  کمال
های  ، اما در تمام نظریّه)٤١٩لیندبرگ، ( صورت گرفت ١)١١٨٧-١١١٤ (کرمونایی

  دوازده تا چهارده میالدی از سوی افرادی همچون ویلیام کانچسسدهنورشناسی 

                                                                                                                                            
1. Gerard of Cremona 
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  و حتی رابرت گروستست٣)٤٣٠-٣٥٤( ، آگوستین٢)١١٥٢-١٠٨٠( ، آدالرد١)١٠٨٠(
سی داشت، باز هم  که به بیشترین متون عربی و یونانی قدیم دستر٤)١٢٥٣-١١٥٧(

رغم نقدهایی  شود و نوع نگاه همه اینان علی  او دیده نمیالمناظرهیثم و   نام ابناثری از
توانند اصول فلسفی ارسطویی را در نظریّه انطباعی نور  که دارند، باز هندسی است و نمی

 .) Lindberg, 1976, 94( بپذیرند
 

 های علمی جدید عدم تناسب ساختارهای معرفتی با نظریّه: نظریّه چهارم
های هندویی در کنار  های صوفیان مسلمان با اندیشه شتراک و تشابه برخی از اندیشها

 بسیاری به هند مهاجرت صوفیان ایرانیعوامل سیاسی و اجتماعی دیگر، موجب شد که 
، راهیِ دیار هند شدند و ، بسیاری از صوفیانپس از حمله مغول). ٣-١٠تاراچند،  (کنند

شاهان و رهبران دینی هندی قرار گرفتند، تا آنجا که تصوّف مورد استقبال درباریان و پاد
ها در  ه  و خانقاسهمی بسزا داردهای میانه هند،   اجتماعی در تاریخ سدهیبه عنوان نهاد

در ). ١٦فشاهی، ( بودندهای شهرنشین  این دوره تبدیل به کرسی سیاسی و علمی توده
 شهرهای شمالی هند ۀ قدیم صدرایی در مدارسۀاین میان گسترش حکمت متعالیّ

مانند دهلی و علیگره و رامپور و لکنهو ناشی از همان چیرگی اندیشه تصوّف بود و در 
های علوم   اخیر کتب مالصدرا همواره در تمام مدارس اسالمی و دانشکدهسدهعرض سه 

 تا حدود ده سال پیش، کتاب درسی طلّاب اسفار و حتی کتاب شد  تدریس میانسانی
 چون آموختن زبان انگلیسی و ،لیه علوم معقول بود و فقط پس از استقالل هند عاۀدور

 اجباری شد و بدین ،هندی هر دو حتی در مدارسی که زبان عربی و فارسی متداوّل بود
جهت سطح معلومات شاگردان در رشته عربی و فارسی تنزل کرد و بعضی مدرسین این 

 شرح هدایه الحکمهد و اکنون فقط کتاب بالد را ترک گفتند، تدریس اسفار متروک ش
با بررسی متون فلسفی مدارس اسالمی  ).١٢٥-١٣١نصر،  (شود مالصدرا تدریس می

شود که سیطره ادبیات عرفانی و صدرایی در   می ، مشاهده نیزهای اخیر ایران در سده
ز جمله در این میان آثار پیروان مکتب صدرایی ا.  هویدا استمتون آموزشی ایران کامالً

 آقامیرزا ابوالحسن جلوه و آقا ای، آقا علی مدرس، محمد رضا قمشه ،مالهادی سبزواری

                                                                                                                                            
1. Wiliam of Conches  
2. Adelard of Bath 
3. Augustine of Hippo 
4. Robert Grosseteste  
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  سها،  صدوقی( اند میرزا حسین سبزواری از استقبال بیشتری برخوردار بوده
 

 گیری نتیجه
 سنّت و مدرنیته و مواجهه ایران، شبه قارّه و دیگر کشورهای شرقی با تمدّن غرب ۀمسأل
 فکری، ۀجدّی در عرصهای  شعنوان جوهر اصلی این تمدّن، از چال  د بهم جدیوو عل

. پنجاه سال اخیر بوده است سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه شرقی در بیش از صد و
 است و که فیلسوفان، مورّخان، عالمان سیهایی خرسد هم اصل سؤال و هم پاس نظر می  به

 ایرانی و همچنین افول یا -تمدّن اسالمی دالیل رشد و شکوفایی برایشناسان  جامعه
اما با توجّه به شواهد موجود .  کافی نبوده و نقایصی دارداند، ارائه کردهانحطاط آن 

 نوزدهم میالدی، در کشورهای شرقی در حال توسعه سده که در احتمال دادتوان  می
دسی و  مباحث هنسویهمچون ایران و شبه قارّه، مطالعات علوم طبیعی بیشتر به 

ی گرایش داشت تا مباحث عقلی و فلسفی و در این میان بسیاری از متون ریاضی و فنّ
کهن دانشمندان ایرانی در باب مباحث عقلی و فلسفی نجوم و نورشناسی و دیگر 

 توجّه به اقتضائات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، با .های علوم طبیعی مغفول ماند شاخه
 نوزدهم، چند نظریّه درباب چرایی عدم توجّه هسداقتصادی و فکری جامعه شرقی 

تواند پاسخی برای  شود که می دانشمندان مسلمان شبه قارّه به متون غربی دیده می
های فلسفی و ذهنی متون علوم طبیعی در هند و ایران نیز  چرایی عدم توجّه به جنبه

رای حفظ ش بکوشبه متون کهن و نسبت تعصب : ها عبارتند از این نظریّه. باشد
گروهی، ناتوانی علمی و در دم رویکرد مدیریتی و کارِهای نقض شده پیشینیان، ع نظریّه
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