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 آشنایی ایرانیان با علوم و فناوری جدید

 
 دیورسایر ،ایفرنیدانشگاه کال ، علم خیتار مدرس و پژوهشگر درزاده،یح قیتوف

 
میالدی تا  ۱۵این مقاله گزارش فشرده و مختصری است از ورود علم و تکنولوژی جدید اروپایی به ایران از قرن 

 .1تاسیس دانشگاه تهران

و  یالدیدوم قرن پانزدهم م مهین از( نیآتش یعمدتا سالح ها)ییاروپا دیاز مصنوعات جد یبا برخ انیرانیاگرچه ا

ها  ییمدرسه به سبک اروپا نیآشنا شدند، اول یالدیهفدهم م قرن از اواسط دیجد یعلم یها هیاز نظر یبا معدود

دانشگاه به  نیاول تا دیشقرن طول ک کیشد. اما حدود  سیتاس یالدیدوم قرن نوزدهم م مهین در دارالفنون یعنی

با علوم  ییآشنا یتالش نظا ممند برا نیرا اول تهران دانشگاه جادیشود. پس اگر ا سیتاس رانیآن در ا دیجد یمعنا

 علوم و یدر مبان یسال قبل ۳۰۰رودررو بودند تا آنچه در  یدشوار اریبس فهیوظ با انیرانیا م،یریدر نظر بگ دیجد

با  میبود که مدارس قد یحال در نی. ارندیاخذ کنند و به کار بگ یدر غرب اتفاق افتاده بود در مدت کوتاه یفناور

مانند  یهمچنان فعال بودند؛ اما در آن ها علوم شامدرنیپ علوم پر در یبه هزار سال و با دستان کینزد یسابق ها

 سیتاس از بعد جه،ی. در نتشدندمی ن سیاصال تدر ای شدندمی   سیتدر ییابتدا اریسطح بس در اتیاضیر اینجوم 

نه  یرا آموزش دهد و دوم یواردات علوم کرد یم یسع یدر کشور وجود داشت که اول یدارالفنون دو نظام آموزش

 .داد ینشان نم دیهم به علوم جد یتیعنا چیبلکه ه ،نبود فعال کیهمان علوم کالس سیتنها در تدر

                                                 
 

۱
 بعضی قسمتها را ه است. در این بازنشر، نویسنده( چاپ شد۱۳۹۷ریمجله نجوم )خرداد و ت ۲۶۸صل مقاله در شماره ا  

   ی اضافه کرده است. توضیحات وبسط داده 
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 بتوان به سه دوره دیموضوعات، شا نیبه ا کردشانیرو یرا بر مبنا دیجد یلوم و فناوربا ع انیرانیا ییآشنا خیتار

 و دانشگاه تهران، سیاز دارالفنون تا تاس دارالفنون، سیتاس تا ونلوهایاز زمان آق قو یطوالن یکرد: دوره ا میتقس

 یافت.که تا زمان انقالب و بعدتر ادامه  یا سپس دوره

 زیون یجمهور مشخصا -انییو عالقه اروپا یعثمان متصرفات مقارن بود با گسترش انییبا اروپا انیرانیا ییآشنا نیاول

 ندگانیاوزون حسن نما سلطنت سال ۲۵. در دوره یعثمان یگسترش طلب دیتحد به اتحاد با اوزون حسن در جهت -

گرم و  یانواع ساح ها مانند یبا مصنوعات انیمدت، دستکم دربار نیتردد بودند. در ا در زیو ون رانیا نیب یمتعدد

سال بعد در هرج و  ۲۵. خورد شکست انیاز عثمان ینداد و و یثمر زیحسن با ون اوزون آشنا شدند. اتحاد نکیع

 ۀکه دور ها یپرتغال هرمز به دست ۀریجز ریمقارن بود با تسخ نیشد و ا سیتاس یمرج گذشت تا دولت صفو

داشت  گسترش یمقتدر که از هندوستان تا عثمان یحکومت سی. تاسکرد و اروپا باز رانیا نیرا در روابط ب یدیجد

 نیا در رایقرار داد. ز یمهم کیدر چهارراه استراتژ - یالدیم ۱۶۰۰ نخست یمخصوصا بعد از سا لها -را  رانیا

 یایآس و به هند یدسترس یو رقابت برا افتندی سیهلند تاس یشرق هند یو کمپان سیانگل یهند شرق یسال ها کمپان

هم  یانیرانیآمدند و ا رانیبه ا یادیز انیی)اروپا یدالیم ۱۷۲۲تا  ۱۵۰۰( یدر دوره صفو شدت گرفت یشرق جنو ب

 یحت انییاز اروپا یجهانگرد بودند. تعداد ای یمذهب ونریو تاجر و مس یدولت ندگانیآن ها نما شتریب به اروپا رفتند؛ اما

 یگسترده شد و ما با سال حها انییبا اروپا انیرانیا ییدوره دامنه آشنا نیو کار کردند. در ا یزندگ رانیا سال ها در

و   (سال بعد از اختراع آن ۶۰حدود ) تلسکوپ ،ییایجغراف دیجد یچاپ، کره ها ،یکیمکان یها ساعت د،یجد

از  یعنی ،یعلم منطبق است با شروع و اوج انقالب بایکه تقر یصفو دوره  میآشنا شد ویو پرسپکت دیجد ینقاش

و  یداخل تجارت و یقدرت نظام ،یرونق اقتصاد ،یمقتدر مرکز حکومت کی لیبه سبب تشک وتون،یتا ن کیکپرن

 یمعمار یها ینوآور مشوق ساخت وساز و یاست. پادشاهان صفو رانیا خیدر تار رینظ یب یدور ه ا ،یالملل نیب

دوازده  عهیو استقرار ش جیترو دوره نیا یژگیو نیکردند. اما مهم تر یم یبانیپشت مدارس بودند و علما سیوتاس

  کشور بود یرسم به عنوان مذهب یامام

 نیدوره، ممکن است ا نیدر ا رانیبه ا انییاروپا متناوب با رشد علوم مدرن در اروپا و سفر یصفو ۀدور یزمان هم

 که – انییاروپا یصورت نگرفت. ما نه در نوشته ها یرانیا یآن ها و علما نیب یگفتمان بکشد که چرا شیرا پ سوال

 ینم را یاز چنان بحث و فحص ینشان ،یرانیا یها نوشته و نه در -کنند یرا با دقت تمام گزارش م یاتیجزئ گاه

   .در نظر گرفت دیرا با مهم عامل دستکم پنجپرسش،  نیابه  یپاسخ افتنی ی. برامینیب

 نیاز مهم تر یبرخ -یسال اول دوره صفو ۱۵۰ حدود یعنی - یالدیقرن هفدهم م نیآغاز یتا دهه ها یتیک: ح

 .  درا روپا مورد قبول همگان نبود یحت دیجد یعلم ینظرها
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 و یفن اتیبودند و الزاما از جزئ یو مروج مذهب پلماتید بازرگان و کردند، یسفر م رانیکه به ا یانییاکثر اروپادو: 

 .اطالع نداشتند یعلم دیجد یدستاوردها

شود آرای این بیگانه ها را به سهولت نبود که موجب  آنچنان انیاز فرنگ آ نها یابیبه غرب و ارز انیرانیگاه اسه: ن

 نظرات علمی آنها شوند. میتسل و قبول کنند

 ، و بود یبر سر هر گفتمان احتمال یامل زبان که مانع بزرگچهار: ع 

جزیی و  یا وجود نداشت و یا بسیارآموزش علوم و فلسفه طبیعی  –یعنی مدارس علمیه  –تشکیالت آموزش درپنج: 

  ابتدایی بود.

تفاوت  ،یالدیقرن شانزدهم م نیمه دوم. تا آورد نجومعلم از  ییها مثال توان یعوامل، م نیا شتریب حیتوض یبرا

 یاضیررصدی و نجوم  دانش . در واقع،افتیتوان  یو نجوم اروپا نم یاسالم رایج در سرزمینهای نجوم نیب یاساس

 نیآغاز یدهه ها تا یالدیواخر قرن شانزدهم مابود. از  ییاز نجوم اروپا باالتر یدر سطح یاسالم یها نیدر سرزم

بود،  یو ابزارساز یسباتمحاو یرصد یها هنیدر زم ایرخ داد که  یینجوم اروپا در یمهم یها شرفتیقرن هفدهم، پ

)مثال مدل کپلر مبنی بر حرکت  ینشناختهایک یآرا ژهیو به - دینظرات جد نی. اما ائتیه و ینشناسهایک ۀطیدر ح ای

  -وتا د بیضوی سیارات به دور خورشید( 

 مسافر د،یجد یها شهیاند نیانتقال ا ی. براافتیعام ن تیمقبول هم ییاروپا یعلما نیبسه دهه اول قرن هفدهم 

 تا آورد یرا به همراه خود م یدیجد یابزارها ای داشت یم این نظراتاز  یقیعم یدانش فن ستیبا یم ای ییاروپا

 ستیبا یهم م یرانیا یِمنجم نوع ن،یکند. همچن متقاعد دینجوم جد یرا به برتر مرکزی-زمینمعتقدان نجوم 

 .گفتمان برقرار شود نیتا ا داشت یاروپا م هفدهم نجوم قرن شانزدهم و یاز جنس سوالها ییلهاسوا

 رافائل وس،یمانند ژان شاردن، آدام اولئار یمعدود ،یصفو  در دوره (و همراهانشان) ییمسافر اروپا ۷۰حدود  از

به  را انیرانیا اقیدر اروپا باخبر بودند. اگرچه آن ها اشت یعلم دیاز اوضاع جد شیدالواله کم وب ترویدومانس و پ

در  سیتدر وهیش ای 1کنند یانتقاد م یبه احکام نجوم انیرانیا  و اگرچه از عالقه مفرط ندیستا یعلوم م یریادگی

 رادیا دیجد ییایجغراف یو استفاده از کره ها یاز نقشه کش انیرانیا یبه ناآگاه ایدانند  ینم را درست یرانیمدارس ا

و  هیدهند. شاردن و تاورن ینم یگزارش چیه دیجد ینجوم بر سر مسائل انیرانیخود با ا یاز بحث فن یول ،رندیگ یم

کنند.  یاشاره م یپزشک ایدر نجوم  یمسائل جزئ سر مختصر بر ییبه گفت وگوها گرید ییدو اروپا یکیدالواله و 

نوع  نیاز ا ی. تنها گزارشآورند ینم انیبه م یسخن یرانیمشهور ا یبا علما دیجد نظرات ۀدربار یاساس یاز بحث یول

 مدل مالقات داشته و با او درباره نیالد نیبه نام ز اخترشناسیو  دانیاضیکه در الر با ر کند یم مطرح را دالواله

                                                 
۲

منجم معتقد به آسترولوژر یعنی دارد )مثال شاردن می نویسد که در اصفهان بیشتر از ستاره های آسمان منجم احکامی وجود 

  در مقابل استرونومر به معنی اخترشناس( احکام نجوم و طالع بینی
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داده و  یرو میالدی( ۱۶۲۰) یشمس یهجر ۹۹۹وگو در سال  گفت نیبراهه صحبت کرده است. ا کویت یا ارهیس

هاللهای زهره را رصد کرد و بدین ترتیب ثابت شد که زهره به دور خورشید  لهیگالآنکه دهد که بعد از  ینشان م

 یمدارها استنتاج هم هنوز بر سر یدر رقابت بودند و مدل کپلر یو براهه ا یکیکپرن یهنوز مدل هامی گردد، 

 یبه برتر شانیها در نوشته ییاروپا احانیس نیا شتریب که یدرحال 1.مورد مناقشه بود یرصد یاز داده ها یضویب

 دیجد یروش ها ات،یاضیر ایخاص، مثال در نجوم  یکنند که در موضوع ینم یا اشاره دند،یبال یخود م یعلم

 به انیرانینوع نگاه ا از رابی گفتمانی  نیا لیدل بتوان دیبپردازند. شا یبه مباحثه علم ایدهند  ادی انیرانیرا به ا خود

 یم یابیها را چگونه ارز آن یو فن یعلم یها ییو توانا دندید یرا چگونه م انییاروپا انیرانی: اافتیدر انیفرنگ

 کردند؟ 

 
 

                                  
 پیترو دالواله                                                                       ژان شاردن                                       

                                                 
 

نیکال کپرنیک در نیمه قرن شانزدهم میالدی نظریه خورشید مرکزی خود را ارایه داد. این نظریه گرچه برخی از  ۳

ی و فیزیکی نداشت که حرکت زمین را اثبات کند. مهمترین مشکالت نجوم زمین مرکزی را حل می کرد ولی شواهدی رصد

در اواخر همان قرن، تیکو براهه  که یکی از برجسته ترین رصدگران اروپا بود، مدلی ارایه داد که در آن زمین مرکز عالم 

 های حرکت می کرد، ولی سیارات به دور خورشید می گردیدند. این مدل که مخلوطی از مدلبود، خورشید به دور زمین 

اول قرن هفدهم، دو  ءمشکالت خودش را داشت و چندان دوام نیاورد. در دو دهه ،زمین مرکزی و خورشید مرکزی بود

کشف هاللهای زهره را تحول بزرگ در نجوم اتفاق افتاد: گالیله با رصدهای تلسکوپی، عالوه بر کشفهای بسیار مهم دیگر، 

لهای مختلفی دیده می شود. رویت هالل زهره در مدل زمین مرکزی مثل ماه به صورت هالسیاره  و نشان داد که اینکرد 

ناممکن است و این بهترین شاهد گردش زهره به دور خورشید بود. همچنین، یوهانس کپلر که زمانی دستیار تیکو براهه بود، 

 ءحرکت می کنند. نیمه با تحلیل داده های سیاره ای بسیار دقیق نشان داد که سیارات در مدارهایی بیضوی به دور خورشید

  دوره ای بود که نجوم زمین مرکزی به خورشید مرکزی کپرنیکی و سپس کپلری استحاله می یافت. اول قرن هفدهم 
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 یآن مدت ها یا هید، عناصر پابو رییتغدر حال  -اول عباس در زمان شاه ژهیبه و -انیبه فرنگ انیرانیگرچه نگاه ا

 رمسلمانیبه دو گروه مسلمان و غ ایمردم دن -بود  یابیعامل ارز نیکه مهم تر -ی نیاز نظر د ماند. رییتغ یب یادیز

سلسله  نیکافر. در ا ای اهل کتاب بودند ایهم  رمسلمانانیاهل سنت. غ ایبودند  عهیش ای. مسلمانان هم شدندمی  میتقس

 یشدند. آنتون یم ینجس تلق -بودند  کتاب گرچه اهل - انیحیدر صدر بود و مس عهیش یرانیمراتب، طبعا ا

به  یالدیم ۱۵۶۲/  یشمس یهجر ۹۴۱آمد و در سال  رانیبه ا یصفو که در دوره یانییاروپا نیاز اول نسون،یجنک

 کرد که دیتاک نکهیو در جواب با ا دیاو پرس نیدهد که شاه از د یگزارش م افت،یبار  اول حضور شاه تهماسب

 -یکه م یموقع و ت؛سیبه کافران ن یازیشاه عذر او را خواست و گفت ما را ن ست،یکتاب است و کافر ن اهل

 . شود ریتا بعدا تطه گذاشت یم او را عالمت یپا یپر از شن، جا یبا دلو یدربار را ترک کند شخص خواست

خود  یمداراجو یخو سبب و احتماال به انییدادوستد با اروپا شیگشا ،یعثمان هیاتحاد با اروپا عل یعباس برا شاه

 -یم یاز خاک عثمان رانیکه در راه سفر به ا یانییاروپا خواست به یم نیگرفت. او همچن شیدر پ یگریروش د

. میدار انیبرعکس عثمان یرفتار یول میشدند نشان دهد که گرچه ما مسلمان یم واقع ریگذشتند و مورد آزار و تحق

و دالواله و  هیتاورن و داشتند. شاردن گرید یو مردم برخورد انیشاه عباس، روحان یاسیس کردیرو نیا رغم اما به

اعتماد  رقابلیغ و کافر و ناپاک )و غیر مسلمانان را به طور اعم( را انیحیمردم مس ۀدهند که عام یگزارش م گرانید

)شیخ  یعامل نیءالدبها 1.بردند یم کار به تیترب یرا معادل نادان و ب یفرنگ ۀکلم شانیدانند و در ناسزاها یم

 سد،ینو -یم یاهل ذمه به روشن ۀرا دربار عهیش نظر یجامع عباسس، در کتاب عبا هاالسالم دربار شا خیش ،بهایی(

 ۀنحو ۀدربار یو حت داند ینها را نجس مآ داند، یم زیجا دندوینگر که به اسالم یجهاد با اهل کتاب را تا موقع

 یخود عالوه بر گفته ها ۀدر احکام اهل ذم زیاول ن یدهد. شاگرد او، مجلس یحکم م نایسوارشد نشان بر چارپا

 دیگو -یو م دارد یم حذر دادن جاسوسان کافر بر یمسلمانان را از گزارش احوال خود بر کافران و سکن استادش،

قول خود راه درست را به مردم  و به گردد یم در شهر آزادانه (احتماال رافائل دومانس) ینصار یکافر رایکه اخ

اول،  یاعمالش نرسانده است. پسر مجلس یالقتل را به سزا بواج نیتا حال ا یچرا کس دانم یو نم دهد ینشان م

   درباره اهل ذمه دارد. یاحکام نیچن زین ،و بعد بود یعهد صفو عهیش یعلما نیرگذارتریتاث که از ،یمحمدباقر مجلس

این وجود داشت.  یرانیا یو علما انییاروپا نیگفتمان ب جادیدر ا یگریعامل بازدارنده د ،یمذهب وارید نیا یسوا

را به  انییاروپا ،علم در گذشته پربار این بر هیبا تک که خود را میراث دار دانشمندان دوره اسالمی می دانستند،علما 

 یکاشان و یو طوس نایابن س که یدر علوم فرنگیها نیا . چگونه ممکن بود کهدندید یعتر نمیرف یدر مقام یرو چیه

                                                 
۴

به همدان می رسد  ۱۶۶۵می نویسد که وقتی که در سال جهانگرد و اهل علم فرانسوی  Jean de Thévenotتونو ژان د  

می خوانند و او به ترفندی این مهمان از آنکه می فهمند او مسیحی است، رییس حمام را  عدو به حمام می رود، مردم ب

 . حمام می دهد کل رییس حمام امر به شستن برای رفع نجاست او، نو بعدا می شنود کهتوناخوانده را از حمام بیرون می کند. د
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وجود دارد  انیفرنگ یها هسفرنام در یمتعدد یشهاگزار ؟نو داشته باشند یاند، حرف به اوجشان رساند ه گرانیو د

 ۀاند. به گفت داشته خود یوسعت و کمال علوم موروث به سخت نسبت یغرور و تعصب انیرانیا دهد یکه نشان م

 یجامانده از گذشتگان اضافه کرد. همو م بر آثار به توان ینم یا هکلم اعتقاد داشتند که یرانیا یشاردن، علما

 آن ندیگو یم شود، یبه کار گرفته م یبزرگ اریبس ینجوم یبزارهاا که در اروپا  شنوند یم انیرانیا یوقت دیگو

تباه در شا که یوقت ایاند.  هبرد یاند و گذشتگان ما هم آ نها را به کار م شده فیما هم توص یدر کتا بها ابزارها

که روش محاسبه کامال درست  شنود یم پاسخ کند، یدرا صفهان گوشزد م یرا به منجم یاعتدال بهار موقع نییتع

 محاسبه درست یکامل و روشها یجهایبا در دست داشتن ز پس،. است و کاتب در نوشتن اعداد اشتباه کرده است

 نبود. ریگ دشوار و وقت یها هتجرببه تکرار یازین گری، دیادگار منجمان پیشین

نیازمند توضیحی نوین ، کشفیات جدیدی که نحلیال ای دیجد هایبا سوال یرانیاو اهل فن  علما ،از طرف دیگر

کند رو به رو نشده بودند. در اروپا،  ایجاد باشند، یا فعالیت جدیدی که موجی جدید در کارهای علمی و فنی

را که ارسطو و پیروان فلسفه او و چ  ارسطویی ایجاد کرد،جهان بینی ها را در  کشف آمریکا یکی از اولین ترک

اعتقاد داشتند که در آن مناطق حاره جایی مسکون وجود ندارد. یا بعد از فتح قسطنطنیه  قرون وسطی جغرافیدانان

در تلفیق ریاضیات و نجوم و نقشه  در اقیانوس اطلس تحول بی سابقه ای  انییاروپا یانوردیدرتوسط عثمانیان، 

موجی نقاط روی زمین و استفاده از قطبنما و تعداد زیادی وسیله علمی جدید ایجاد کرد. کشی و محاسبه مختصات 

 که اختراع تلسکوپ و میکروسکوپ ایجاد کرد، داستان دیگری است که در این نوشته نمی گنجد. 

المی نبود. عثمانیها گرچه در ساخت آالت جنگی و دریانوردی یک از این تحوالت در ایران و کشورهای اس هیچ

فته تر بودند، ولی در درک پیشامدهای علمی اروپا همان مشکالت و پیشفرضهای ما را داشتند. رقدری پیش

ثروتمند پیوسته در حال رقابت، مراکز  شهرکل متفاوت بود: درتعداد زیادی دولته تشکیالت سیاسی اروپا هم ب

، و این رقابت در همه زمینه ها نیروی مولد اکثر پشتیبانی فعالیتهای علمی و هنری و فنی وجود داشتمتعددی برای 

در نظر بگیریم که از داوینچی تا  راایتالیا  فلورانس آوریها بود. فقط کافی است دربار خانواده مدیچی درنو

 ماکیاولی و از میکل آنژ تا گالیله را پشتیبانی کرده بود. 

مسافران  نیاز ا یکی اگر ی. حتییبا علوم اروپا ما ییبود در آشنا یگریتفاوت زبان هم عامل بازدارنده د د،یترد یب

 یفن یآشنا باشد و متن ها ییاروپا یزبان ها با نبود که یداشت، کس یکپلر با خود همراه م ای لهیاز گال یمثال کتاب

متنی به فارسی یا عربی  بداند و اروپاییما کسی از علمای آن دوره را نمی شناسیم که زبانی را ترجمه کند.  یعلم

توانستند کار ترجمه را بر عهده  یم رانیدر ا میمق ییاروپا ای یچرکس ای یارمن یصرفا تعداد اندک. ترجمه کند
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مطالعه آنها  به یرغبت ادیگفته، به احتمال ز شیپ لیگرفت، بنا بر دال یهم صورت م یاگر ترجمه ا یحت. رندیبگ

  1.نبود

در عقب ماندگی علمی ما  شاید مهمترین عامل ،یعنی رکود در آموزش فلسفه طبیعی در مدارس علمیه ،عامل پنجم

نهضت ترجمه متون  ،اگر به دوره ای برگردیم که در بیت الحکمه بغداد، اندیشمندانی از ادیان و فرق مختلفبود. 

ظیم به دانستن می بینیم و فکر نقادانه ای که به شوقی ع ،ی و پهلوی و سریانی و هندی را به عربی آغاز کردندیونان

اهمیت علم پی برده بود. از این رو بزرگانی چون خوارزمی و ابن مقفع و بنو موسی و حنین بن اسحاق و بسیاری 

در مدارس  صفویه دیده نمی شود.  ۀین فضایی در دورچندیگر سر برآوردند که ثمره این اشتیاق به دانستن بودند. 

و بعضی از رشته ها اصال تدریس نمی شد. حتی  در حداقل بود )منظور علوم طبیعی( آموزش علوم زانیم  علمیه،

تالش حکومت و مدارس علمیه این بود که مبانی  تدریس می شدند.  رشته هایی مثل نجوم در حد بسیار ابتدایی

در این خط فکری، تالش همه جانبه  مهمترین مساله حفظ شعایر دینی و امور مذهبی بود. ت شود.مذهب شیعه تثبی

تاویل و تفسیرشان ای دیده می شود که علوم طبیعی همچون پزشکی و اخترشناسی و تاریخ طبیعی هم دینی شوند و 

بعد ازاختراع آن به ایران رسید و سال  ۶۰قرار گیرند. می دانیم که مثال اولین تلسکوپ حدود مبنای روایات  بر

عالمی  اگر . دست کم در دربار به نمایش درآمد. ولی هیچ گزارشی نداریم که چه رصدهایی با آن انجام دادند

 ب یبه کار می گرفت و از عجااین ابزار را  –از سر کنجکاوی که نشانگر روح علمی است  –عالقه مند به نجوم 

رساله ای می نوشت، موج علمی  آن آن را ترویج می کرد، یا حتی در رد استفاده آن می نوشت و استفادهرصد با 

گویی هیچ زخمه ای به تار جدیدی شروع می شد. ولی این دوربینها و ساعتها و کره های جدید و دهها وسیله دیگر 

رصدخانه مراغه تا  زمان از ینیطالع ب یفارس یتعداد کتابها نیشتریببی تحرک علوم طبیعی این دوران نزد. ولی 

   .نوشته شده است هیدارالفنون در دوره صفو

اما همه پیشقراوالن مدارس دینی بودند در آغاز پذیرای علوم جدید نبودند. همه بی تردید دانشگاههای اروپا هم که 

تعصب علوم جدید تحصیلکردگان همین دانشگاههای دینی بودند و همه سخت موحد و دیندار. گالیله کاتولیکی م

بیشتر از فیزیک و ریاضیات،  در باره الهیات  –پدر فیزیک جدید  –بود، کپرنیک خود کشیش بود و نیوتون 

که به تعبیری بزرگترین فیزیکدان مابین نیوتون و اینشتین است، کشیشی واالمقام در کلیسای نوشت. حتی ماکسول 

. جالب ید علمی مباینتی با اعتقادات مذهبی شان نداشتاسکاتلند بود. اما نگاه اینها به عالم و درکشان از روش جد

                                                 
۵

 ۱۳۲۵جه بودند. مال عبدالرسول کاشانی )درگذشته علمای دینی حتی تا اواخر دوره قاجار مخالف آموزش زبانهای حار 

شمسی( که یکی از روحانیان متجدد دوره مشروطه بود روحانیان دیگر را خطاب قرار می دهد و می پرسد: "می گویی 

، آیا زبان فرانسه دانستن عیب است؟ ... چه شده زبان فارسی یا ترکی ضرری به دین نمی تحصیل زبان فرانسه نباید کرد

  ، فرانسوی می زند؟ "زند
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و بعد، همه این کشفیات جدید در جهت اثبات خالق و نوشته های  ۱۷طبیعی در قرن  توجه است که با رواج الهیات 

 مجال بروز نیافت. در مدارس علمیه ما هیچگاه کتاب مقدس به کار گرفته شدند. چنین داستانی 

مانند  یدیجد یابزارها نشد، منتقل رانیترجمه کتاب به ا ایمسافران  قیاز طر ییاروپا دیعلوم جد یصفو ۀدر دور

که  یو افراد انیآمد و دستکم دربار رانیو... به ا ییایجغراف نما و کرهبمقعر و قط یو عدس یبیتلسکوپ و ساعت ج

 "حسادت هیما"تعجب و به قول شاردن  هیابزارها ما نیا د،یترد یآ نها آشنا شدند. ب باد دادوستد داشتن انییبا اروپا

«  رنجاتین»و گاه  عیصنا حِرَف و طهیرا فقط در ح انییاروپا یبرتر ایرانیان دیابزارها از د نیا ی. ولشد یم انیرانیا

در  زین انیی. اروپابرقرار نمی شد یمدرس یعلوم رسم ین آنها وب یو ربط داد ینشان م (سحر ۀدر حوز میاز علوم قد)

 !دندیرس ینم ساخت اسطرالب که محصول علم و صنعت بود به گرد ما

 فاحش شکست و روس در گرفت و به رانیکه جنگ ا - قرن نوزدهم لیتا اوا یازین یو ب یدوره احساس برتر نیا

شتاب  یو انقالب صنعت بود کامال به ثمر نشستهدر اروپا  ینقالب علما دوره، نی. درادیطول کش - دینجاما انیرانیا

ازبکان فرنگ  انیرانیقول شاردن در نظر ا که به) رکاف هیبه روس نیبالد مسلم یو واگذار رانی. شکست اگرفت یم

بود که  نیما ا یقرنها تلق که یز ما برترند. درحالا یتکم در فنون نظامدس انییاروپا را متقاعد کرد که انیرانیا (بودند

 در که آنها میرفتیپذ یم دیبا یما ندارند، در مدت کوتاه یبرا یدوردستها هستند و خطر در کافر انیفرنگ نیا

، (فرانسه یمدت یبرا)و  سیروس و انگل« بزرگ  یباز»در  رانیاز ما هستند. وارد شدن ا تریقوبسیارما و  یگیهمسا

 ضعف و اطاعت قرار داد. تیموقعرا در رانیا م،ینداشت سهیمقا افزار قابل افزار و نرم که سخت یدر حال

ناموفق ماند. بعد از  س،یسبب رقابت روس و انگل به رزا،یارتش در زمان عباس م یمدرنساز یتالش برا نیاول 

 ۲۵بازگشتند.  رانیتشان به االیتحص انیقبل از پا یاعزام شدند؛ ول انگلستان و روس، پنج محصل به رانیجنگ اول ا

شکر  و یساز تیو چ ینظام و پزشک نظام و سواره هادیرانسه فرستاده شدند تا در پبه ف گرید یدانشجو پنج ،سال بعد

به  الت،یز اتمام تحصا شیپز یگروه ن نی. اندوزندیدانش ب یساز و علم معادن و ساعت یصاف کردن و بلورساز

 .بازگشتند رانیفرانسه و مرگ محمدشاه به ا ۱۸۴۸انقالب  لیدل

افتتاح شد تا  یالدیم ۱۸۵۱/  یشمس یهجر ۱۲۳۰در سال  -دارالفنون  یعنی - ییمدرسه به سبک اروپا نیاول

 ییدهد. همه استادان دارالفنون اروپا آموزش یمعادن و فنون نظام ،یپزشک ،یداروساز ،یرا در مهندس یانیدانشجو

دانشجو بود و به سبب کمبود  ۱۱۰مدرسه  یبود. ورود رستانیدب ها معادل رشته یبودند و سطح آموزش در برخ

 ل،یدل نیگرفت. به هم یم صورت یقبل انیدانشجو یلیالتحص بعد از فارغ دیجد انیدانشجو رشیاستاد و مترجم، پذ

 ۱۸۵۸/  یشمس یهجر ۱۲۳۷ سالداشت. در لیالتحص فارغ ۱۲۰۰حدود  تیاول فعال الس ۴۰دارالفنون در مدت 

که بعد از حدود هفت سال به  شدند نفر به فرانسه اعزام ۴۲اول  دوره لیالتحص ارغف انیدانشجو انیاز م ،یالدیم

 یمیچهار نفر ش ات،یاضینجوم، سه نفر ر نفر کیخواندند،  ینفر علوم نظام ۱۲نفر  ۴۲ نیا انیم کشور بازگشتند. از
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تجربه  یو کاغذساز یاسیو علوم س ینقاش و یو درودگر یدر ذوب فلزات و معدنشناس هیبق و یو داروساز

آنها مجبور بودند اول اینکه بودند:  رودررو یحامالن علوم مدرن از روز اول با دو مشکل اساس نیهم اندوختند. اما

ی که در اروپا آموخته کار یبرادوم اینکه نداشتند و  ییبا علوم اروپا ییشناآ چیکه ه کنند کار یدست افراد ریز

،  یکی از مشهورترین هیلها با لوورسا که یمحمودخان منجم قم مثال نداشتند.در ایران مناسب  رساختیز ،بودند

خوانده بود،  اتیاضیخان که هفت سال ر عباس رزایناظم تلگرافخانه شد و م ،کار کرده بوداخترشناسان اروپا، 

 النیالتحص غرفا تنها یعلم یگذار هیسرما نی. در ادیرس النیمعلم دارالفنون شد و بعد به حکومت گ یمدت کوتاه

 کار کنند.   – دیاما بدون داشتن امکانات جد -خود  ۀو نظام توانستند در رشت یپزشک

 یسیالکترومغناط هیکالرک ماکسول نظر مزیکه ج یمثال موقعدر اوج انقالب علمی و صنعتی اروپا،  ب،یترت نیا به

 ۱۰۰ما حدود یا لرد کلوین مبانی ترمودینامیک را می نوشت، کرد،  یمنتشر ممیالدی  ۱۸۵۶ خود را در سال

. از بودند دهینفر آنها در اروپا دوره د ۴۰که  لیالتحص فارغ ۱۰۰و  میدر دارالفنون داشت لیتحص به مشغول یدانشجو

کرده  لیتحص هیپا که در علوم یو تعداد کسان ندبود رستانیدر حد دب یاریبسآموزان نفر، دانش  ۲۰۰ نیا انیم

 جامعه و دانش آموخته بودند، در یمهندس  یها هم که در رشته یی. آنهادیرس یبه تعداد انگشتان دست م بودند

 . اندام نداشتند عرض یبرا ینداشت، محل یفیتعر یکه در آن مهندس یاقتصاد

با  دیجد یاستعمارگران در انتقال علوم و فناور ای یبودند، دولت محل یکه فاقد علوم بوم ییکشورها درعموما 

علوم  ،یعلوم سنت انیمتول در علوم داشتند، نهیرید یکه سنت ییاما در کشورها .شدند یرو نم روبه یجد یممانعت

آن  رشینداشتند در پذ دیعلم جد ییتوانا و تیاز اهم یو چون درک دندید یقدرتمند م یبیرا به مانند رق یغرب

و به  شد یم یتلق کسانی یمآب یبا فرنگ یعلوم غرب ورود بود و نیهم چن رانی. در اکردند یم جادیممانعت ا

 علمیه یعنی مدارس ،یسنت ینظام آموزش جهی. در نتدیانجام یارزشها م و و سنتها نیبه ترک د تایتصورشان نها

مدارس علمیه به یکی از مهمترین عوامل همانطور که در باال گفته شد، ند و نداشت دیعلم جد یباز برا یآغوش

آن  (ییتوانااشتیاق )و  نهتبدیل شدند. این مدارس که نهاد اصلی آموزش در کشور بودند، لوم جدید دفع عموثردر 

 -یم گرید یا هنید و نه گزنخود مروج آن باش و به اهمیت آن پی ببرند، دنریگ ادیرا  علم جدیدکه  ندرا داشت

در بود و با تمام مظاهر تمدنی غرب  مخالفتاین نظام سنتی العمل  عکسو مشهود ترین  نی. اولدنده ارائه ندتوانست

فساد فرنگی می نالد و در لعن  د از هجوم اینشیخ فضل اهلل نوری در لوایح خو سکوت و انتظار.موارد اندکی اختیار

 مشروطیت از دانشمندان علوم طبیعی هم نام می برد: 

 یو مجار واقع شده است طلبان یو استبداد المذهبان و آزاد الیکه در تحت است دینیب یکه م یمجلس نیا

از  یمعروف و نه  مجلس امر به ایـ آ کنند یاروپا اداره م یها پارلمنت اقیبر س ماًیاحوال و اوضاع آنرا مستق

 هیالهّ سینوام بر آشکارا... مفسده ۀفاسد قفر ایمنکرات؟... آ  از معروف و امر به یمجلس نه ایمنکر است؟ 
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امّت و  یباللـه از علما اذیو کپلر و هوگو و روسو الع وتونیو ن لهی... گالمحابا یو ب آورند؟ یاستخفاف نم

 شمارند؟ یافضل نم لیاسرائ یبن یایانب

یا همان  یسنت ینظام آموزشربی می دیدند، ولی تعدادشان ناچیز بود. غهم  نفعی در آموختن علوم ی دادگرچه تع

خود قبول  یز برنامه درساکوچکی  علم مدرن را به عنوان بخش سیهم نتوانسته است تدر امروز تا به مدارس علمیه

 .کند

. 
 نمایی از یک کالس درس در مدرسه دارالفنون

 یبر زندگ یالملل نیبو یمهم داخل دادی، دو روشاهشاه و برآمدن رضا نیسال بعد از مرگ ناصرالد ۳۰فاصله  در

 نیکه نفوذ ا ه،یو انقالب روس دیبخش رونق متجددان را تیکه فعال تیانقالب مشروط  داشت: یشگرفریتاث انیرانیا

کار آمدن  یدو ابرقدرت خارج کرد. با رو یدور رقابتها از را رانیداد و ا لیتقل - یمدت یحداقل برا -کشور را 

بر  زیبنا نهاده شد و آموزش و پرورش ن ییگرا یو مل یو مدرنساز ییتمرکزگرا کشور براساس تیری، مدشاهرضا

 یکودتا از ول بعدا یاز همان سالها . اعزام دانشجو به خارجو از سیطره روحانیت خارج شد کرد رییآن اساس تغ

به  ۴۵۰حدود معلمان از  تعداد و ۱۰۵۰به  ۴۴۰از  ییتعداد مدارس ابتداکمتر از یک دهه . در افتی ادامه ۱۲۹۹

 یدانشجو بیش از هزار ۱۹۳۱/  ۱۳۱۰سال  در. افتی شیهزار افزا ۱۲۶هزار به  ۴۳آموزان از  و تعداد دانش ۵۶۰۰
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مدرسه  یتعداد ن،ی. همچنکردند یم لیدولت در اروپا تحص طرفاز یبا کمک مال ای یشخص هیبا سرما یرانیا

از آلمان و فرانسه و  یراه آهن با استادان ۀادار ایپست و تلگراف  رینظ ییها هوزارتخان وابسته به یا حرفه -یفن

 .شدند سیتاسن ستالانگ

 
هنگام " نوشته روی لوح چنین است:. شکیزرضا شاه در حال قرار دادن لوح تاسیس دانشگاه تهران در محل کلنگ زنی دانشکده پ

در  ـادگارینوشته کـه بـه  نیساختمان دانشگاه تهران به فرمان او آغاز و ا ،یسر دودمان پهلو یلوشـاه پهـ رضا رانیپادشاه ا یشاهنشاه
 یدیخورش ۱۳۱۳ماه  سپرده شد. بهمن نیدل سنگ جا گرفته به زم

  

شدند. در فاصله  جادیا یدیجد یها و کارخانه عیکشور متحول شد و صنا یتهارساخیز ،یاقتصاد مل کی فیتعر اب

 لومتریک ۲۵۰طول راه آهن از  افت،ی شیمرکز افزا ۸۰۰به  ۲۰ از کشور یتعداد مراکز صنعت ۱۳۱۹تا  ۱۳۰۴ یسالها

 هیدرصد سرما ۶۰دوره،  نی. در ادیرس لومتریک هزار ۱۲به  لومتریک ۲۴۰۰ها از  هجاد و طول لومتریک ۱۷۰۰به 

 یههادستگا. درصد داشت ۱۱حدود  یا ساالنه شیدولت افزا یها هنیبود و هز یدر راه و ترابر دولت یگذار

 ازین نیز اا یفقط بخش کوچک یا هحرف و یداشت و مدارس فن ازین دهید آموزش یانسان یرویبه ن یو خدمات یادار

 .کردند یم آوردهرا بر

دانشجو،  رشیسال پذ نیدراولشد.  سیتأس شدن یصنعت یحرکت به سو نیاوج ا و در ۱۳۱۳سال  تهران در دانشگاه

تعداد دانش آموختگان دوره  ۱۳۱۶در سال بدین ترتیب، نفربود.  ۱۱۰۰که ثبت نام کردند حدود  یانیتعداد دانشجو
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 تیمدرسه دارالفنون در مدت چهل سال اول فعال النیالتحصتعداد فارغ کل معادل بود با  بایاول دانشکاه تهران تقر

 !آن

 در جامعه و فرهنگ کامال ین برنامه درسآ کهیرحالدفرانسه اقتباس شد،  ینظام آموزش از دانشگاه یدرس ۀبرنام 

 اش یناخالص مل دیتول که کردند یم دیمتخصص تول یکشور یفرانسه برا یبود. دانشگاهها افتهیتکامل  یمتفاوت

نوبل  زهیجا ۲۰ یو پزشک هیدر علوم پافقط   ۱۹۳۵ و تا سال دیرس یفرانک م اردیلیم ۴۳۰، به  ۱۹۳۰/  ۱۳۰۹در سال 

ههای شگایوجود آزما ،یمند علم و فناور ارتباط نظام ه،یدر علوم پا قی. تحقبود شده یدانشمندان فرانسو بینص

فرانسوی  یعال موسسات آموزش یهایژگیاز و یبخش یو فن یعلم یهایدر صف مقدم نوآور داشتنمجهز و قرار

و اگر ما مثال از  داشتندو انگلستان و آلمان قرار کایاز امر بعد ۀفرانسه در رتب یبود. البته در آن هنگام دانشگاهها

را  یا هیپا یکه پژوهشها یعوامل مهم چون کرد؛ ینم یتفاوت چندان م،یکرد یهم اقتباس م کایامر یدانشگاهها

استفاده کند  یو توسعه از متخصصان داخل قیتحق یها برنامه یبرا که ایو پو یمل ینبود: صنعت انیدر م دهد یرشد م

تاسیس نشدن . یمند علم و فناور تقال نظامان یبرا یخصوص ای یهدفمند دولت یهایزیر هبرنام قدرتمند و یو اقتصاد

درک  از دو عامل بود: ناشی از طرف دولت عالیموسسات پژوهشی در علوم پایه به موازات توسعه در آموزش 

دانشگاه تهران شروع  محدود از عوامل بنیادی پیشرفت علمی و تکنولوژیکی غرب، و درآمد ناکافی ملی. 

دانشگاه بسیارخوبی بود که می توانست به مرور تکامل یابد و سرمشق پژوهشکده های متنوعی در کشور شود. 

اقتصاد  .اشغال شد رانیدوم شروع و متعاقبا ا یبود که جنگ جهان انشیدانشجو دوره دوم رشیتهران در حال پذ

تا  دیده سال طول کش ۱۳۲۵در سال  رانیاز ا نیمتفق یروهایکه بعد از خروج ن یبه طور دید بیبه شدت آس رانیا

تاریخ دانشگاه تهران و دیگر موسسات آموزش عالی و . قبل از جنگ بازگردد زانیکشور به م یناخالص مل دیتول

   پژوهش مفصل دیگری می طلبد.   ۱۳۵۷پژوهشی  تا سال 

 

 

 

 

 

 


