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چ ین سؤال در ذهنشان پیغرب آشنا شدند ا یان با تحوالت علمیرانیکه ا یاز روزگار
غرب  خ علم دریم. بعدها که با تاریشرفت کردند و ما عقب ماندیچرا آنها پخورد که یم

 یاسالم در تمدن یچرا انقالب علم به خود گرفت: یترقین پرسش شکل دقیآشنا شدند ا
عنا م ین سؤالیدن چنیعلم پرس ینگارخیتار یشناسا از لحاظ روشیآ یولنداد؟  یرو

 میبپرس سؤال درست آن است کهمن دۀ یبه عقخواهم نشان دهم که ینجا میدر ا ؟دارد
ه م چیبپرس یعنینداد.  ینکه چرا در شرق روینه ا ،داد یدر غرب رو یچرا انقالب علم

ان یم یمگر چه تفاوت یولدر غرب شد که در شرق نبود.  یمنجر به انقالب علم یعوامل
 یمنظور مثالن یا یبراد است؟ یمف یگریو د معنایب یکی ؟ چراستان دو سؤال یا
از  ممکن است. شودیمن یگریدو  شودیمقبول  دانشگاه در یکی ،از دو برادر :زنمیم

ه هم ن دو برادر آن قدر بیرا به نظرمان ایز .یقبول نشد دانشگاهدر تو چرا  میبپرس یدوم
بوده  یوماشکال در د نکند، حتماً یگریتحولی را تجربه کند و د یکیاند که اگر هیشب

 یکسانی م سرنوشتیه هستند که توقع داشته باشیا دو نفر آن قدر به هم شبیآ یاست. ول
ا در ی هایشان استن دو در تفاوتیا علت تفاوت سرنوشت ایداشته باشند؟ آ

ه اگر ه است کیدو برادر آن قدر به هم شب یم سبک زندگیافرض کرده شان؟یهاشباهت
ن، یته است. عالوه بر اداشوجود  یدر راه دوم یمانع نکنند، حتماً یرا ط یکسانیر یمس

هر  ک معناست ویهر دو به  یبرا« شرفتیپ»تحول یا م که یادر آن پرسش فرض کرده
 نیا چنیآ یدر دانشگاه، داشته باشند. ول یقبول یعنیکسان، ی ید هدفیدو با

 دن به علمیرس یا هدف مطلوب علم در تمدن اسالمیح است؟ آیصح ییهافرضشیپ
 یاسالمدوران دانشمندانِ فرهنگِ  یم برایا ما از سپهر علم مدرن اجازه داریمدرن بود؟ آ

ر خودتان خب و دیاهداشت ین هدفیچن ای مییم و به آنها بگویقائل شو ین هدفیچن
هدف علم  اصالً ا یآ ؟هارزش بودیتان بتید فعالیاهنداشت ین هدفیچناگر ا ی، دیاهنداشت

 د بود؟یدن به علم جدیاروپا رس ه در خودِ انیاواخر قرون م
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 یلمش از انقالب عیو نه علم پداشته  ین هدفیچن ینه علم اسالمم که یاگر قبول دار
 دن علم مدرن بازداشت؟یرا از رس یعلم اسالم یم چه موانعیم بپرسیتوانیما یآ،  اروپا

 ،1397 ،)ارجمند« عوامل بازدارند»یا « عوامل عدم موفقیت»یا  ا سخن گفتن از مانعیآ
 وجود نداشته باشد، درست ین هدفیاصالً چن یک هدف، وقتیدن به یرس یبرا (20-21

علم  شرفتیپ یهابه دروازه یدن تمدن اسالمیرس موانعافتن یدنبال  یا وقتیاست؟ آ
و آن  میافرض کرده یم هدفیدانشمندان قد یست که برایآن ن یم، به معنایمدرن هست

 م؟یابه حساب آورده یموانع را مثل دوستان ناباب عوامل منف

 رسیدن لمع جریانِ منطقیِ و طبیعی مسیرِ گویی که است این دیگر ممکنِ فرضِپیش
 به انگار. نپیموده را مسیر این که ایمخورده بر اینمونه به ما حاال. بوده امروز علمِ به

 اندآورده در دندان همه چون. نیاورده در دندان هنوز سالگیده در که ایمخورده بر ایبچه
 چه نشد؟ طی طبیعی مسیرِ این که شد چه پرسیممی نیاورد؟ در یکی این چرا پرسیممی

 اگر. است منطقی غیرِ پیداست و دارد تأمل جای هم فرضپیش این شد؟ مانع چیز
 ایتِ حک واقع در. «علمی انقالبِ» گفتیمنمی غرب علمیِ تحوالتِ به که بود منطقی

 1.کند پرواز توانسته ناگهان که است سالهده ایبچه مثلِ اروپا

 دن به علم مدرن بودهیم رسیم که هدف مطلوب در ذهن دانشمندان قدیریفرض بپذبه
مگر  ؟داشت وجود دوران اسالمی فرهنگِ قلمروِ  در فقط موانع آن مگر امااست، 

اگر هر دو برادر  توان عین آن موانع را در علم و اندیشۀ دوران رنسانس غربی دید؟نمی
ات یولتوان به آن برادر گفت دوستان ناباب مانع قبیا باز میداشته باشند، آ یدوستان ناباب

 هیسرسالۀ شماش نشدند؟ اگر شدند؟ پس چرا دوستان نابابِ برادر اول مانع دانشگاهدر 
در دوران  دیجاد علم جدیمانع قبول و ا ییبر اساس منطق ارسطونوشتۀ کاتبی قزوینی 

ه وجود انیقرون م یدر اروپا هیرسالۀ شمسو آثار مشابه  ییشد، مگر منطق ارسطو یاسالم
، دانستیرا محال و از سنخ توهمات م یباورو اتمخأل  یینداشت؟ اگر فلسفۀ ارسطو
ن یبود و در آنجا هم به همنز مقبول یقبول نبود، در اروپا نم یارسطو فقط در تمدن اسالم

که  . درست استوجود داشت یباورخأل و اتم ت بامخالف ت بیشتر،، حتی با قدرهانداز
 ییطوارس یمنطق سنت یک جاکن در قرن هفدهم آمد و اندک اندیس بیفرانس یمنطق نو

کنار گذاشته شد و منطق  مین است که چرا منطق قدیقاً همیسؤال دق یول را گرفت،

                                            
 با تشکر از آقای مهدی گلچین عارفی بابت تذکر این نکته. .1
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 یانقالب علمکن هم جزو تحوالت یب یشناسآن را گرفت. منطق و روش یجا یدیجد
در غرب شکل گرفت  یدیجد یشناسن است که چرا روشیقرن هفدهم است. سؤال هم

 و در شرق نگرفت.

ه در حالی ک بود انقالب علمی در جهان اسالم مانع ییم منطق ارسطویینکه بگویا
تر ک پله عقبی، فقط صورت مسأله را منطق جدید بیکن به وجود آمده بودب ردر غ
م. یاشداده ب چرایی انقالب علمی در غرب به سؤال یواقع ینکه پاسخیم، بدون ایابرده

کن یس بیش از انتشار ارغنون نو فرانسیک اصالً پیکپرن یدمرکزیۀ خورشیژه که نظریوبه
 ینقالبا یهاشهیاند ارغنون نوانتشار  با زمانهما یو کپلر قبل  لهیگال یمطرح شد. حت

در علم  تشرفیرا مانع پ یم منطق سنتیتوانین حساب چطور میبا ا. خود را منتشر کردند
انقالب علمی منتظر نماند تا منطق سنتی کنار رود، و  که یم، در حالیبدان جهان اسالم

بود و حاکم هم در شرق ارسطویی  منطق بعد روی دهد؟ در زمان اقالب علمی غرب،
 توان دوست ناباب را عاملیاند، نمداشته یهر دو برادر دوستان ناباب یوقت ؟هم در غرب

ن ی. مهم ادانداشته یناباب یشان دوستانی، چون هر دومیبدان دانشگاهدر  یدوم یعدم قبول
گذارد نگر به دوستان نابابش محل یم گرفت دیاز دو برادر تصم یکی یاست که چه زمان

 «موانع»م از ین فرض است که بخواهینها با ایهمۀ ا تازهبا آنها احتراز کند.  یو از دوست
 .ستین یدۀ من سؤال صوابی، که به عقمیپرسش کن یجاد علم مدرن در تمدن اسالمیا

کنند که یچ وجه ادعا نمیبه ه «دیو علوم جد یبوم یشناسروش»مقالۀ سندۀ ینوالبته 
 شانید محرز بود، بلکه منظور ایبه علوم جد یدسترس ،شدیماگر آن موانع بر طرف »

د یورود به علوم جد نشده ن موانع برطرفیکه ا ین امر است که تا وقتید ایفقط تأک
عوامل »توان از یچطور م یول .(23، 1397 ،امیرارجمند) «دینمایممکن مریغ

دان الزم بود که دانشمن یعوامل شان آن است کهیاحتماالً منظور اسخن گفت؟ « هبازدارند
علم ، شدیرفع م موانعو بود، ن عوامل فراهم یاگر ا .ن برساندرا به علم مدر یاسالم
ن موانع در غرب هم وجود داشت. پس یکه ام یدید یولد. یرسیم یبه علم غرب یاسالم

م: یپرسآن است که بکند. بلکه سؤال درست یرا حل نم یچ مشکلیسخن گفتن از موانع ه
 ید و آنها را در هم شکند و انقالب علمیدر غرب توانست بر موانع فائق آ یچه عوامل

ن یل کرد؟ ایانۀ اروپا را به علم مدرن تبدیم قرون میعلم قد یچه عواملرا موجب شود؟ 
ز ی، در غرب نشد اسالم برشمرده یایکه در دن یعن موانین ای، وگرنه عاندعوامل مهم 
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در غرب  یچرا انقالب علم»م ید بپرسیم بایگویل است که مین دلیبه هم و داشت. وجود
 «.نداد یچرا در شرق رو»نکه ینه ا« داد؟ یرو

هدف  یعنیبرد، چون صحبت از موانع یم« موانع»افتن یاهۀ ریما را به بدوم سؤال 
که  در حالی ،دن به علم مدرن بودیرسشان یکارها یعیجۀ طبیا نتی یدانشمندان اسالم

ن ین اافتیجه یدر نت ،ن موانع در غرب هم وجود داشتندینکه معموالً ای. دوم انبود چنین
ن است که یبود، مهم ا یست که چه موانعین نیمهم افقط ندارد، چون  یادهیموانع فا

ر ییم تغیتر چه شد که اهداف علم قدن موانع فائق آمد و از آن مهمیشد بر ایچگونه م
بسا  م چهیمنجر به علم مدرن شد. بر موانع متمرکز شوشد که دا یپ یاهداف مدرنکرد و 

 را گرفتند.  ین موانع بودند که اساساً جلو انقالب علمیم که ایال کنیخ

ا را مممکن است نکه یز دارد. و آن این یخ علم خطر بزرگیموانع در تار یجستجو
سوق  یشناختشرقو امحور، اروپش، یپرزمانگذار، ارزش ینگارخیتارپرتگاه به سمت 

د یجد علم یکه دستاوردها میدهیم و نشان میرویم هیشمسکه سراغ کتاب  یهنگام .دهد
ست ممکن اشد، یده میم همه توهمات نامیوتن بر اساس علم و فلسفۀ قدیۀ نیمثل نظر

و نخوت  یشیاندکج ینوع گرفتارِم یکه فلسفۀ قد میده را القا کنیعقن یدر ذهن خواننده ا
محور غرب گذارِنگاه ارزش یهایژگیقاً ویها دقنی. ابود یاو اسطوره یو نگاه سطح

آورد. یرا ارزشمند و درست به حساب م یغربت مدرن یعقالنو فقط است که فقط 
را یز به حساب آورد، زین 2شیپرا زمانی1یگیو ینگارخیتوان آن را تارین میعالوه بر ا

داند که به علم امروز ین میم را ایکند و هدف تمام علم قدیفرض مح یعلم امروز را صح
سا که چه ب یکند، در حالیرد جهالت و تعصب فرض میآن را بگ یبرسد و هر چه جلو

  3فا کرده است.یایهم نقش مهم یتعصب در تحوالت علم

ر اروپامحو یهافرضشین پیا« دیو علوم جد یبوم یروش شناس»ممکن است مقالۀ 
گذارد و یم مین را در برابر منطق قدیکه علم نو یزمان یلش را نداشته باشد ویپرزمانو 

 ردبمین سمت ینامد، ذهن خواننده را به ایتوهمات م ،میاز منظر علم قدرا  یوتنیعلم ن
                                            

 سال ،انسانی علوم شناسیروش «.ویگ سبک به علم نگاری تاریخ» .(ش1389بهار ). امیرمحمد. گمینی،  نکـ .1
 .62 ۀشمار ،شانزدهم

2. anachronistic 

 کنیم؛ رها را یوتنین علم و برگردیم سنتی هایفلسفه به باید ما یزن امروزه که نیست معتقد سطور این نویسندۀ البته. 3
 هایارزش و علوم ساسا بر تاریخی هایسوژه بارۀ در گذاریارزش به نباید مورخ امروزین نگاه ولی. وجه هیچ به

 .است همین سخن تمام. شود منجر امروز
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ن جهالت و تعصب بود که یم نبود و همیجز جهالت و تعصب در علم قد یزیکه چ
 یهایشرق یداشتند ول یادهیآمدند، چون احتماالً ذهن باز و فهمها بر آن فائق ییاروپا

سندۀ یه نوست کین ینها سخنانیده بودند. ایدۀ خود چسبیجاهل و متعصب به افکار پوس
که جز  ییدر فضا یبه صراحت گرفته باشد، ول« دیو علوم جد یبوم یروش شناس»مقالۀ 

ب آن ایشود، چرا آب به آسیافت نمیها ینرانها و سخدر نوشته ینین چنیا یهالیتحل
افتن یگر جست و ید یید در جایدر اروپا را با یدر واقع علت انقالب علم یم وقتیزیبر

از  ینوتیم علم نیینکه بگویا دهد.یبه خواننده نم یدیچ اطالع جدیموانع مشترک ه
در جهان اسالم  یدربارۀ عدم وقوع انقالب علم یچ دانشیتوهمات بود ه هیشمسمنظر 

هم وجود ک اروپا یدر مدارس اسکوالست هاهین شمسین ایدهد، چون عیبه خواننده نم
 .داشت

از  شیعلم پ از چشمِها بر آن است که علم پس از انقالب یشه شاهدیخ علم همیتار
ن یرد. اکیرات مقاوت مییدر برابر تغ یشا انقالبیشد و علم پیم یرممکن تلقیآن غ
 یتیبو نس یعلم کوانتوم یدستاوردها یوتنیبر اساس علم مدرن نا یآ است.ت علم یماه

خالف عقل  یتوانست ادعاهایمدر قرن هجدهم  یا کسیآ ؟آمدیبه حساب نمتوهمات 
جزو  یات فضا و زمان را لحظهیو نسب ت(ی)مثل اصل عدم قطع یک کوانتومیزیف مِیسل

گرا واپس ینوتیک نیزیم که فیریجه بگین سخن نتیم از ایتوانیا میتوهمات نشمارد؟ آ
 ود؟ستم بین قرن بیک نویزیدن به فیشرفت علم و رسیپ «مانع»و  یرعقالنیو غ

از  یعنی ،مید استفاده کنیار علم جدیران از معیسنجش علم در ا ین که ما برایهم
 م.یاادهفروافت یشناسو به دوران شرق ایمعقب رفته یپسااستعمار ینگارخیرۀ تاریدا

وامع که ج ینگاه یعنی ،د خطر آن را هشدار دادیطور که ادوارد سع آن ،شناسانهقنگاه شر
جهان  یشناس. شرق(1378 ،)سعید ندیبیمافتاده ، درجه دوم، و عقبییابتدارا  یشرق

خ یارتنشاند و یت میخ بشریرا در مرکز آمال و اهداف تار یو طرز فکر و فلسفۀ غرب
دن به یها و در حال توسعه و رسشرفتیدن به پیر رسین حالت، در مسیبهتر شرق را، در

د یبا علم جد یمِ شرقین نگاه هر چه در علم قدیبا اکند. یر میغرب تصو یهادروازه
 شود. یم یشرفت تلقیپ« مانع»در تعارض باشد،  یغرب
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