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 سخن سردبیر

رویارویی علم »مقاالت این شمارۀ تاریخ علم بخشی از مقاالتی است که در همایش 
در پژوهشکدۀ  1395هشتم و نهم خرداد ماه  که در تاریخ« قدیم و جدید در عصر قاجار

 عرضه شده است. ،تاریخ علم دانشگاه تهران برگزار شد

 شود،های ورود علم جدید به ایران در عصر صفوی دیده میهرچند نخستین نشانه
به  رد،گیاما در دورۀ قاجار است که آشنایی ایرانیان با علم جدید شتاب بیشتری می

از یک قرن نهادهای قدیم علمی جای خود را به نهادهای جدید  طوری که در مدتی کمتر
کنند در کنار نهادهای علمی جدید به زندگی و فعالیت سپارند، یا دست کم سعی میمی

های های جدید جای آموزهشود آموزهخود ادامه دهند، و تا آنجا که به علم مربوط می
های مقبول و مسلّم علمی عرضه ظریهگیرند و آنچه پیش از آن به عنوان نقدیم را می

 یابد.شد به تاریخ علم تعلّق میمی

سرعت این تحول سبب شده است که به تاریخ آن کمتر توجه شود، زیرا در جریان 
های توانست نوع نهادهای علمی پیش از آن و آموزهاین تحوّل بسیاری از اسنادی که می

ته است. بنا بر این کمتر به این نکته توجه علمی آنها را برای ما روشن کند از میان رف
شده است که جایگاه و سهم نهادهای علمی سنّتی در این تحول و نوع واکنش آنها در 
برابر علم جدید چه بوده است. آیا نظریات علمی قدیم در برابر نظریات علمی جدید جا 

آید، تنها واکنش اهل های عمومی برمیاند؟ آیا، چنان که از بسیاری از تاریخخالی کرده
علم قدیم در برابر علم جدید مقاومت بوده است؟ اگر بوده، این مقاومت تا چه اندازه 

 گسترده بوده است؟

یکی از عواملی که سبب شده است که به تاریخ علم در این دورۀ انتقال کمتر توجّه 
گاران نتاریخ نگاری عمومی این دوره غلبه دارد. معموالًشود تصوّری است که در تاریخ

دوران  نیا بر بناو  دکننیم ادیعنوان دوران انحطاط و زوال به تاریخ ایران از قرون متأخر
در شمارند و میدوران زوال و انحطاط بخشی از هم را عصر قاجار  یعنیمورد بحث ما، 

 چیدورۀ زوال و انحطاط بوده و ه زین یاز نظر علمکنند که این دوران تصوّر می جهینت
بر اساس که  شودیمنجر معلم  ینگارخیدر تاراین دیدگاه به نگرشی نداشته است.  یزیچ
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دوره  نیکه در هم ،دیدوران، دوران زوال و انحطاط بوده است، علم جد نیچون اآن 
د وار یبرهوت علم کیدر  گریعبارت دو به یکامالً خال ییدر فضا، شده رانیوارد ا

هم آن - دیجز اخذ علم جد یزیماجرا چ نیدر ا انیرانینقش ا نیا بر شده است و بنا
این نقش را هم رود گمان مینبوده است.  -اخذ بدون تصرف در آن و سازگار کردن آن 

اند بلکه یا در های علمی گذشته نداشتهای در سنتاند که هیچ پیشینهکسانی ایفا کرده
د و به اناثر سفر به اروپا یا درس خواندن در آن سرزمین، یکباره با علم جدید آشنا شده

اند دیگران را هم به آن بگروانند، و یا به دلیل نیازی که به اند و سپس کوشیدهآن گرویده
ه ای کتأسیس نهادهای علمیاند به کردهنوسازی نهادهای نظامی و اجتماعی احساس می

یاست که م لیدل نیبه هماند. شده است همت گماشتهاز لوازم این نوسازی شمرده می
 یهابه نهاد بیش از هر چیز، در بارۀ تاریخ علم این دوره هااز پژوهش یاریدر بس مینیب

و مواردی چون تأسیس  شودمیاند، توجه شده سیدوره تأس نیدر اکه  یدیجد یعلم
کند. ها جای مهمی پیدا میرالفنون و اعزام محصل به خارج از کشور در این پژوهشدا

ای دارد و ها علم جایگاهی فرعی و حاشیهتر این که در بسیاری از این پژوهشمهم
 ویژه از لحاظتحوّالت علمی تنها به عنوان مقدّمه یا نتیجۀ تحوالت اجتماعی ــ و به

 شود. ـ دیده مینگاری انقالب مشروطه ـتاریخ

های خود، که عمدتاً در بارۀ تاریخ عمومی در نوشتهکه برم نام میاجماالً از چند نفر 
لمی ویژه تحوّل نهادهای عو سیاسی یا تاریخ فکری عصر قاجار است، به تاریخ علم و به

 رکرد؛ افشا ادیافشار  رجیاز ا دیابافراد،  نی. در رأس اانددر این دوره هم توجه کرده
 یعه، امّا به لحاظ وسعت منابپرداختن رانیبه ا دیورود علم جد به طور جداگانه بهاگر چه 

 یاکرده، سهم عمده یقاجار خیتار یکه در حوزۀ عموم ییهاکه منتشر کرده و پژوهش
 یآن دوره داشته است. جز او، مورّخان یو فرهنگ یاجتماع یکل یدر روشن شدن فضا

و هما  تیّآدم دونیفرو اند، امثال عباس اقبال کار کرده یاسیس خیتار یهاکه در حوزه
 یکه در ضمن بررس هستند یمورّخان نهایاند؛ احوزه اثرگذار بوده نیدر ا زین ،ناطق
هم  ینگاهنیم ،یعلم ینهادها خیتوجه به تاردر پی دوران قاجار، و  خیاز تار یوجوه
ایشان همچنان در همان  کلیرش ، هر چند نگاندعصر داشته نیعلم در ا خیبه تار

 چهارچوبی است که در آغاز از آن یاد کردیم. 

روع ش یگرید یعلم دوران قاجار اساساً از جا خیتار پرداختن جدّی به گفت توانیم
و در نقطۀ تالقی  ینگارخیتار انیدوره، ادامۀ دو جر نیعلم ا خیتار یعنیشده است؛ 



 135سخن سردبیر /

 یخویژه تاربه جوامع غیر غربی، و به دیورود علم جد خیتار یکیاست.  این دو جریان
نند ک. مورخانی که در این حوزه کار میها در این جوامعاین علوم پیش از نهادینه شدن آن

هایی به جوامع غیر غربی وارد شده، کدام در پی آنند که ببینند علم جدید از چه راه
 ها به مقابله با آنند و کدام گروهاهای اجتماعی و فرهنگی از آن استقبال کردهگروه

اند، میان این علم و مجموعۀ معارفی که پیش از آن در این جوامع وجود داشته برخاسته
ها تا چه اندازه بر سرنوشت علم در این کنشکنشی روی داده است و این برهمچه برهم

ایر و س رانیا در یعلم دوران اسالم نگاریخیتار ،جریان دوم جوامع تأثیر داشته است.
ته در گذشهای اسالمی، و از آن میان ایران، است. شک نیست که سرزمین جوامع اسالمی

ه آن خواهند بنگاران میاند . پرسشی که این تاریخداشته ییشکوفاعلمی دوران یک 
 چه ، و در آستانۀ ورود علم جدید،های اخیردر قرنپاسخ بدهند این است که این علم 

در زمان ورود علم جدید تا چه اندازه زنده و فعّال بوده و واکنش وارثان وضعی داشته، 
این در  هک یباز بخواهم باز به چند نفر از کسان اگر آن در برابر علم جدید چه بوده است.

کامران  ،سیبرنت ایکنم: سون ادی دیبا گرانپژوهش نیاند اشاره کنم، از احوزه کار کرده
مراحل  نینخست ،یدر مورد علم دوران صفو بیترتبه که راشد؛ یو رشد رارجمندیام

در دوران قاجار  یاسالم راندو یاضیر یهاروش یو ادامۀ بعض رانیبه ا دیورود علم جد
 اند.کار کرده

ها این است که در کنار شرایط اجتماعی و سیاسی ورود امتیاز این دسته از پژوهش
خصوص، بر خالف دستۀ م توجه دارند، و بهعلم جدید به ایران، به محتوای این علوم ه

اول از مورّخان، به این نکته توجّه دارند که سهم جامعۀ علمی بومی را در این تحوّل 
 توان نادیده گرفت. نمی

 دیاز فوا یکی این دیدگاهی است که در بیشتر مقاالت این شماره اختیار شده است.
ظر نرا که از  یبخش یعنیعصر قاجار را،  خیاز تار یاست که بخش نیا نگرش نیا

یروشن م شده،یبه آن توجه نم یاهیصورت حاشبوده و جز به دورمعموالً  نگارهاخیتار
 ای دهینش ماهمۀ بندد. های نادرست تاریخی میگیری، و نیز راه را بر برخی از نتیجهکند

ه را ک یدارالفنون یعنیشاه،  نیدارالفنون عصر ناصرالد ها،یکه بعض میادهید یدر منابع
که  سه،یمقا نیا کنند؛یم سهیفرانسه مقا کیتکنیشد، با پل سیتأس ریرکبیبه همت ام

 ی. در پدهدیم دانیم یخیکالن تار یهایریگجهینت یالفارق است، به نوعمع اسیق بتهال
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 شیکه صد و شصت هفتاد سال پ -که چرا علم ما  دیآیم شیپرسش پ نیا اس،یق نیا
  نرفته است؟ شیقدر پآن - میابوده کرده سیتأس یامؤسسه نیچن

ی آنکه خورند بکنند فریب شباهت میان دو نام را میای میکسانی که چنین مقایسه
ها هست توجه داشته باشند. تاریخ دارالفنون و نقش و مرتبۀ علمی به آنچه پشت این نام

آن در کشورهایی چون ترکیۀ عثمانی و مصر آن را باید در کنار تاریخ مؤسسات مشابه 
دۀ در پژوهشکدر زمینۀ علم دوران قاجار که  ییهاپژوهش نیاز نخست یکیاتفاقًا دید. 
؛ در دارالفنون است یاضیعلم دانشگاه تهران انجام شده، راجع به سطح آموزش ر خیتار
با هم  توانینم را اصالً و ابداً یدو نهاد علم نیکه ا دهدینشان م یروشنپژوهش به نیا
 رستانیدب کیآن در حد  یدارالفنون را، که سطح علم میتوانینم ما یعنیکرد.  اسیق

 کیتکنیپل اوّل دانشگاه بوده، با یهاکوتاه در سطح سال اریبس ییهاخوب و در دوره
رده، ک دیولجهان را ت اتیاضیاول قرن نوزدهم بخش عمدۀ ر مۀیدر ن دست کمفرانسه که 

  .میکن سهیمقا

در بیشتر مقاالت این شماره  میدواریکه ام -دوره  نیدر ا یکار علم یبه محتوا ورود
 م؛یدور بشو یخیتار ۀیپایب یهااسیق نیاز ا یکم شودیسبب م - به آن توجه شده باشد

وره، در د نیکه در ا ی راکسان یهاکه کوشش ودسبب ش دیمسأله نبا نیا گرید یاز سو
به خصوص  بگیریم.کم دست اند،کردهیم ینبوده، کار علم ساعدکه چندان هم م ییفضا
را  ومیعلم بکه سهم  ای روشن کنندمقاالت این شماره بتوانند تا اندازهکه  دوارمیباز ام
مختلف  یهاسهم در حوزه نیگرفت؛ درست است که ا دهیناد توانیتحوّل نم نیدر ا

 یدر آن به کل یمساهمت نینکرد که چ دایپ توانیرا م یاکمتر حوزه یاست ول ادیکم و ز
  .باشد بیغا

ا تکار و کارکرد آن(  فه،ی)و وظ یمانند علم، پژوهش و نهاد علم یتصوّر ما از امور
آنها(  دیجد ی)در معنا یو نهاد علم یعلم و پژوهش علم ورود به شرايط اندازۀ زیادی

تا  دیمفهوم پژوهش در جامعۀ ما، شا فتادنیمنظر، جا ن نیکشور ما وابسته است. از ا به
[ یكه ]دوم - یاز عالم و کار علم دیو جد یکنش دو تصوّر سنتبرهم نیبه هم یادیز حدّ

 .مربوط باشد -است  یدر هر حال واردات

 ٭٭٭
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از  ایهر یک به جنبهرود، مقاالت این شماره، چنان که از مقاالت تحقیقی انتظار می
تعلیقۀ »، اند. زهرا پورنجف در مقالۀ خودتاریخ علم در دوران قاجار پرداخته

ه ب ،«اقلیدس اصولبر مقالۀ دهم  محمدکاظم بن رضا طبری بر شرح محمدباقر یزدی
پردازد. مقالۀ اقلیدس که در این دوران نوشته شده می اصولیکی از شروح مقالۀ دهم 

های این کتاب است و توضیح مشکالت یکی از دشوارترین بخش اقلیدس اصولدهم 
آن از راه نوشتن شرح و حاشیه بر آن از همان دوران یونانی آغاز شده و نه تنها در دوران 

های هفدهم و هجدهم در اروپا ادامه داشته است. اهمیت این شرح اسالمی بلکه تا قرن
ن بخش از کتاب اقلیدس در دوران دهد که کوشش برای فهم ایدر این است نشان می

دهد که مؤلف آن خود در قاجار ادامه داشته است. با این حال، شرح طبری نشان می
 هایی که پیش از او بر آن نوشته شده توانا نبوده است.فهم مطالب این مقاله و شرح

یات پیچیدگی ریاض ،«محمد اصفهانی و لگاریتم اعدادعلی»، مقالۀ زینب کریمیان
دهد. در چند منبع ادّعا شده است که تی و ریاضیات جدید را در این دوره نشان میسنّ

دان دوران ناصری، پیش خود نحوۀ به دست آوردن محمد اصفهانی، ریاضیمال علی
ه دهد که این ادّعا بلگاریتم اعداد را کشف کرده است. کریمیان در این مقاله نشان می

ی های لگاریتم در یک منبع اروپایا بررسی جدولاین صورت درست نیست و اصفهانی ب
و مقایسۀ مقادیر با دستورهایی که در همان منبع برای محاسبۀ لگاریتم آمده توانسته 

ی که توان مقادیر را با همان دقتیابی پیدا کند که با کمک آن میاست روشی برای برون
همکاری ریاضیات سنّتی ها آمده حساب کرد. کار اصفهانی نمونۀ گویایی از در جدول

دهد که، دست کم در حوزۀ ریاضیات، بومی و ریاضیات جدید اروپایی است و نشان می
 آسانی با دستاوردهای جدید ریاضیاتاند بهتوانستهآموختگان قدیم میبعضی از دانش

 ها بکوشند.ایی آشنا شوند و حتی در بهبود آناروپ

م در اروپا و هم در ایران به مشاجرات هایی است که هتکامل یکی از حوزه نظریۀ
و رفع یک سوءتفاهم  جانورنامه» مقالۀدر  فراوان دامن زده است. عرفان خسروی

اند های عمومی عصر قاجار به آن دامن زدهبه سوء تفاهمی که تاریخکوشد می «تاریخی
یۀ داروین نظرتوان کتابی در بارۀ دهد که این کتاب را به هیچ وجه نمیپایان دهد و نشان 

یا حاوی اشاراتی به این نظریّه دانست و چیزی که این بدفهمی را باعث شده ناآشنایی 
شناسی جدید بوده است. همچنین این مقاله نشان نگاران ما با تاریخ تحول زیستتاریخ
 لۀ زبان علم توجه داشته است.دهد که نویسندۀ این کتاب به مسأمی
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ویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار: شیخ ر»، مقالۀ امیر محمد گمینی 
ها در برابر نظریۀ ترین واکنشبه یکی از مهم، «محمدرضا اصفهانی و تکامل انسان

رضا اصفهانی در رد نظریّۀ دهد که کتاب محمدمقاله نشان می پردازد. اینداروین می
برخی  معتبر استوار بوده و داروین، دست کم تا آنجا که در توان نویسنده بوده، بر منابع

ز گیرد ااز ایرادهایی که اصفهانی بر نظر داروین در بارۀ تکامل زیستی انسان می
شناسان آن زمان گرفته شده است و از این نظر کتاب این عالم دینی ایرانی از زیست

 روزتر است.تر و بهزبان او منصفانهکتاب بسیاری از همتایان مسیحی و عرب

در بارۀ نجوم پس از  ،«نجوم جدید پس از دارالفنون»،  یر سادات موسویمقالۀ ام
دارالفنون به تحوّلی که با تأسیس این مدرسه در ورود نجوم جدید به ایران پدید آورد 

دهد که در معرّفی نجوم جدید به ایرانیان هم پردازد. این مقاله نشان میمی
 م کسانی چون عبدالغفار نجم الدوله )فرزنداند و هرفته مؤثر بودهآموختگان فرنگدانش
آموختۀ دارالفنون بوده و در عین حال دستی هم در محمد اصفهانی( که دانشعلی

 ریاضیات و نجوم قدیم داشته است.

معرفی نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در »، تبارمقالۀ محمد سلیمانی
پردازد و علم این دوره می تر و آموزشیبه جنبۀ نهادی ،«ق1300دوران قاجار تا سال 

برخی از متونی را که نه به قصد اشاعۀ فیزیک جدید در بین همگان بلکه برای آموزش 
یش هایی است که پکند. این مقاله در ادامۀ پژوهشاند معرّفی میدر دارالفنون نوشته شده

 اند. زاده آغاز کردهاز این برخی از محققان ایرانی چون هوشنگ شریف

های عالی است بلکه دوران عصر قاجار نه تنها دوران تأسیس نخستین آموزشگاه
 شیوۀ نوین آموزش ابتدایی»، گسترش مدارس ابتدایی است. مسعود تاره در مقالۀ خود

دهد که در تأسیس این مدارس، بر خالف مدارسی چون نشان می ،«در دورۀ قاجار
ل نه با دولت با کسانی از بخش خصوصی بوده است که نه تنها دارالفنون، ابتکار عم

های سوادآموزی کوشیدند بلکه در نخستین مدارس را تأسیس کردند، و در اصالح شیوه
ای های این کسان بعدها پایههایی برای آن مدارس هم بودند. کوششنامهپی تدوین نظام

 شد که آموزش همگانی بر آن قرار گرفت. 

های بعدی هم منشأ تحوالت عمده آموختگان دوران قاجار در دورانانشبرخی از د
اند. از آن جمله است دکتر امیر اعلم که فعالیّت خود را از عصر قاجار آغاز کرد بوده
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مهمی در گسترش نهادهای بهداشتی و پزشکی و آموزش  های بعدی نقشاما در دوران
نقش دکتر امیر اعلم در پیشرفت » حسن ساالری در مقالۀ خود، پزشکی ایفا کرد.

 این امر پرداخته است.، به بررسی «بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران

در مجموع این مقاالت تا حدودی جایگاه علم قاجاری را، در مرز میان دوران قدیم 
کند: دورانی که نه یکباره از علم گذشته بریده بود و نه و جدید تاریخ ایران، روشن می

 کرد. طرد می ،ره علم جدید را، با همۀ تازگی و ناآشناییشیکس

 
حسین معصومی همدانی


