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 چکیده
سیاحان اروپایی دیدار کننده از ایران در عصر صفوی به لحاظ مأموریت و نیز اشـتیاقی کـه بـه شـناخت 
ایران و بازتـاب آن در غـرب داشـتند، بـه بررسـی اوضـاع گونـاگون سـرزمینی، جغرافیـایی، اجتمـاعی، 

بی، فرهنگی، علمی و دیگـر وجـوه حیـات زیسـتی و تمـدنی ایـران آن عصـر پرداختـه و اقتصادی، مذه
گاهی ها وضعیت علمی جامعه ایـران های مورد توجه آناند. یکی از موضوعهای ارزشمندی را ارائه دادهآ

یاحان اند. نگاه این سـای با وضعیت علمی اروپا، به بررسی و نقد آن پرداختهبوده که با رویکردی مقایسه
تواند در شـناخت برخـی از وجـوه تمـدنی عنوان ناظران جستجوگر بیرونی در ارزیابی این موضوع می به

ایران اسالمی سودمند باشد. در این مقاله، هدف بررسی موقعیت علمی ایران در عصر صـفویه از خـالل 
تحلیلـی،  -وصـیفیروش ت ای و بـههای سیاحان اروپایی است که بر اساس مطالعـات کتابخانـهگزارش

انجام شده است. پرسشی که در این پژوهش طرح شده این است که سیاحان اروپـایی، وضـعیت علمـی 
هـای های پژوهش نشان داده است کـه گـزارشاند؟ یافتهجامعه ایران عصر صفویه را چگونه بازتاب داده

    دسـت  دانـش را بـه سیاحان ترسیمی از وضعیت علمی ایران عصر صفوی و نگـرش ایرانیـان بـه علـم و
هـای مانـدگیهـا و نقـایص و عقـبهای حوزه دانشی، ضعفها و برتریبر بیان مزیتدهد که افزون می

 اند.ای و انتقادی به این موضوع پرداختهعلمی آن را نیز مطرح کرده و در واقع با دیدی مقایسه
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 مقدمه
ایران در طول تاریخ جایگاه رفیعی در علم و دانش داشته و در تکامل و ارتقاء معرفت و دانش بشری نقش 

های مختلـف، از ایـران های دانش در حوزهلحاظ پیشینه تمدنی، یکی از سرچشمهمهمی داشته است. به 
هـا در ر دوره اسالمی، اندیشمندان ایرانی کـه تعـداد آناست. د جوار انتقال یافتههای همبوده که به تمدن

های مختلف علمی بسیار بود در جنبش علمی مسلمانان و گسترش فرهنگ و تمدن اسـالمی نقـش رشته
هـا اسـت. در عصـر مهمی داشتند و آوازه بسیاری از این متفکران در مراکز علمی جهان هنوز بر سر زبـان

انان، تکاپوهای علمی همچنان در انبوه مـدارس و مسـاجد ایـن دوره صفویه در تداوم پویش علمی مسلم
زمین روند علمی پس از رنسانس را آغاز کـرده بـود و مسـیر متفـاوتی را در جریان داشت، هرچند مغرب 
پیمود که خبر از پیشی گرفتن از تمدن اسالمی داشـت. ارتباطـات گسـترده رشد علمی و تکنولوژیکی می

هـای گونـاگون سیاسـی، تجـاری، ن و اروپا در عصر صفویه موجب شد کـه هیئـتسیاسی و تجاری ایرا
هـای مختلـف غربـی بـه ایـران سـفر کننـد و از نزدیـک مذهبی و سیاحان کنجکاو و مـاجراجو از ملیـت

هـای خـود ویژه وضعیت علمی آن را در سفرنامهمشاهدات خویش را از اوضاع گوناگون این سرزمین، به
ها ضمن شرح پیشینه ایرانیان در علوم مختلف، وضعیت بازتاب دهند. در این گزارش زمینیان برای مغرب

است. بنا بر این، در این پـژوهش، هـدف بررسـی وضـعیت علمـی  علمی عصر صفویه نیز نمایانده شده
ایران عصر صفویه از منظر سیاحان غربی است با این فرضیه که نگاه سیاحان اروپایی به این مقوله نگاهی 

ای با وضعیت علم در غرب بوده و با توجه به تحـوالتی کـه در غـرب در جریـان بـود بـه ارزیـابی قایسهم
های قـوت و برتـری وضـعیت علمـی رو، در بررسی و نقد آن، هم به جنبهاند. از این جامعه ایران پرداخته

 اند.گی آن را بیان کردهماندهای همسانی و یا ضعف و عقباند و هم جنبهبه اروپا پرداختهایران نسبت 
 

 پیشینه پژوهش
هـای نامـهدر باره اوضاع مختلف جامعه ایرانی عصر صفویه از منظر سیاحان اروپـایی، مقـاالت و پایـان

هـا در موضـوعات رغم انبوه نوشـته کشد. بهها به درازا میاست که برشمردن همة آنمتعددی نوشته شده 
ای بایسـته ارائـه ایران عصر صفویه از دید سیاحان اروپـایی مقالـهپراکنده؛ اما در بررسی وضعیت علمی 

توان ذکر کرد که تا حدودی در حوزه روابـط علمـی ایـران و هایی را میاست. با این وجود، پژوهش نشده
رویکردهـای ایرانیـان ( »2312لـو و صـادقی )گیرند. از نظر رویکردی، مقاله کوتاه رحـیماروپا قرار می

گاهی و بهره« اختراعات اروپایی عصر صفوی به برداری و نوع برخورد را مطرح کرده و تالش کرده میزان آ
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-( نیز در مقاله2399ایرانیان روزگار صفوی با فنون و اختراعات جدید اروپا را مشخص سازد. خزائیلی )

. بدین ترتیـب، است گیری گفتمان علمی ایران با اروپا در دوره صفویه را تحلیل کردهای، علل عدم شکل
-نبوِد پژوهشی درخور درباره موضوع این مقاله، ضرورت پرداختن به آن را ایجاب کرد که تالش شده بـه 

 طور مبسوط بررسی شود.
 

 مندی ایرانیان به علومعالقه
-گزارش سیاحان اروپایی از وضعیت علمی ایران در عصر صفویه یکسان نیست. کسانی که مدت اقامت

اند؛ امـا کسـانی ای کوتاه کردهصورتی کلی و گذرا اشارهاند بهجانبه نداشتهو بررسی همه شان کوتاه بوده 
-تری ارائه کردهاند اطالعات جامعدست آوردهکه مدت زمان بیشتری در ایران بوده و شناخت بیشتری به 

ه علـوم کـاربردی در ویـژها هم به علوم مذهبی و نقلی بوده، هم به علوم نظری و تجربـی، بـهاند. نگاه آن
هـا بسـیار کنجکـاو است. از نگاه سیاح ایتالیایی، ایرانـیحیات روزمره مانند پزشکی و اخترشناسی بوده

عقیده او در  ( به320: 2363ها به فلسفه و علوم دیگر آشنایی داشتند. )دالواله، بودند و عده زیادی از آن
( و تعـداد 12: 2363یشتر از عثمانی بود. )دالوالـه، کرده و فهمیده خیلی بایران تعداد اشخاص تحصیل 

گاهان رشته های مختلف علوم نسبتًا زیاد بود و این عـده از افـراد غیرنظـامی بودنـد و احیانـًا اهل علم و آ
نظـر دالوالـه  زادگان و وابسته به خاندان سلطنتی نیز در بین آنان وجود داشتند. بـهبعضی از نجبا و اصیل

فراد به ادبیات آشنایی کامل داشتند و با وجودی که با ادبای اروپایی قابل مقایسـه نبودنـد؛ بعضی از این ا
-ها کتـاب( ایرانی72: 2363آمدند. )دالواله، شمار میها مردمان عالمی به اما در مقایسه با سایر شرقی

دله در بـاب مسـائل های عثمانی که از بحث و مجاها برخالف ترکخواندند. آنهای مسیحیان را نیز می
کردند و بسیار بـه بحـث و احتجـاج بـا مسـیحیان بودند، در باره مسائل دینی بحث میمذهبی منع شده 

؛ کمپفـر، 320: 2363دسـت آورنـد. )دالوالـه،  شوق داشتند و مایل بودند از مسـیحیت اطالعـاتی بـه
2373 :260) 

مند بودند و برای فرا گـرفتن علـم و هنـر لوم عالقهتمام ع ها بهاست که ایرانیاشاره سیاحانی دیگر حاکی 
ویـژه در ( و بـه262: 2313؛ جملـی کـارری، 222: 2397دادنـد )اشـترویس، اشتیاق زیادی نشان می

نقـل آدام ( بـه 2: 2232فلسفه و ریاضیات کنجکاو بودند و برای این دو علم مدارسـی داشـتند. )دلنـد، 
ش.(، گرچه در ایران افراد زیادی وجود نداشتند که علوم را  196 -2323م./ 2299 -2762) 1اولئاریوس

                                                                 

1. Adam Olearius. 



 2032علم و تمدن در اسالم / سال چهارم /  شماره چهاردهم/ زمستان  

  
 

91                                                
 
 

دانسـتند ها اهمیت زیادی برای علوم و کسانی که این علوم را میاز پایه و اساس فرا گیرند؛ اما همه ایرانی
هـا ( بـه عقیـده او، ایرانـی769: 2، ج 2379نامیدند، قائـل بودنـد. )اولئـاریوس، ها را فیلسوف میو آن

مردمانی باهوش و چیزفهم هستند که استعداد زیادی برای فرا گرفتن دارند و بـرای هنـر اهمیـت و  طبیعتاً 
 (702: 2، ج 2379اند. )اولئاریوس، ارزش بسیاری قائل

ش.( فرانسوی بحـث مفصـلی دربـاره ارزش و جایگـاه  2322-2392م./  2703 -2623) 1ژان شاردن 
گفتـه او، ایرانیـان  اسـت. بـه د و موقعیت علمی ایرانیان را سـتودهعلم، فرهنگ و هنر در میان ایرانیان دار

کننـد و دسـتیابی بـه علـم و هنـر را استعداد و نیروی فکری خویش را صرف آموختن دانش و فرهنگ می
انـد و پـس از مسـیحیان دانند. در این زمینه به ترقیات علمی مهمی نائل آمـدههای خود میبرترین آرمان
انـد. از نگـاه وی، ایرانیـان دانشـمندان را ها بسی پیشی گرفتهدانشمندان جهانند و از چینی اروپا، سرآمد

شمارند و چندان بـه تکـریم و دارند و هر کس را به تحصیل دانش بکوشد، شایسته تحسین میگرامی می
سـخن ه کوشند که گویی گوهر جان آنان سرشته به دوستداری علم و هنر است. بـتعظیم دانش و هنر می
طلب چنان شیفته و دلباخته فرهنگ است که در راه تحصیل آن نـه بـه زن و فرزنـد دیگر، این ملِت دانش 

دارد. حتـی روستانشـینان ایـران اندیشد و نه بینوایی و سختی و مصائب زندگی، او را از پویایی بـازمیمی
هـای ن کتـاب حتـی کتـابشمارند و از خواندکسب معرفت و هنر را سرلوحه وظایف اصلی خویش می

تعبیر این سیاح، شوق فرا گـرفتن دانـش در  ( به927 -926: 3، ج 2360برند. )شاردن، فلسفی لذت می
آیند و با کتـاب و قلمـدان در شود، حتی در سنین باال در طلب دانش برمیدل ایرانیان هرگز خاموش نمی

، 2360شـوند. )شـاردن، کار شرمگین نمیکنند و از این آموزی میشوند، دانشمحضر استاد حاضر می
 (926: 3ج 

شاردن معتقد است در سراسر اروپا هیچ کشوری نیست که مردمان آن به قدر ایرانیـان شـیفته و دلباختـه  
علم و هنر باشند و به تحصیل آن بکوشند. در هر شرایط و احوال به فـرا گـرفتن معلومـات تـازه و کسـب 

کنند. های خوب غفلت نمیوران و کشاورزان از مطالعه کتابحتی پیشهورزند. هنرهای جدید اهتمام می
( طالب علمان ایران به آموختن انواع علوم عالقه دارنـد. آثـار و مصـنفات 2290: 0، ج 2360)شاردن، 

شان اسـت های مختلف فلسفه، اخترگری، پزشکی و ریاضی در دسترسدانشمندان یونان باستان در رشته
گیرند. همچنین از تألیفات علمای عرب و بعضی از دانشمندان نامی ایـران کـه آنـان را می ها بهرهو از آن

-( همـو مـی922: 3، ج 2292: 0، ج 2360گیرند. )شاردن، دانند، بهره میطراز دانشوران یونان میهم

                                                                 

1. Jean Chardin. 



 موقعیت علمی ایران در عصر صفویه از نگاه سیاحان اروپایی
 

 
       

            99          
 

ن پـیش ویـژه در الهیـات چنـاشناسی اطالعات وسیع و عمیقی دارند، بـهگوید دانشمندان ایران در ستاره
: 0، ج 2360شان برای اروپائیان نیز درخور توجه اسـت. )شـاردن، اند که نظرات روشن و قابل توجهرفته

2292) 
چـه را بـا مبـانی عقلـی و منطقـی و اسـتدالل از دید شاردن، ایرانیان در مطالعات و تحقیقات علمی، آن

شمارند. آنـان معتقدنـد کـه شـک، کنند و آن را نوعی حماقت و سفاهت میمنطبق نباشد طرد و نفی می
یـافتن و پیوسـتن بـه حقـایق درصـدد کس که بـرای راهگشای وصول به جهان دانش است. آنمقدمه و راه

ای کشف نکند کـور اسـت و یابد. کسی که رازی و نکتهآزمایش برنیاید، هرگز به کشف چیزی توفیق نمی
ن، بسیاری از استادان و مصّنفان ایـران و عـرب، ( از نگاه شارد922: 3، ج 2360ماند. )شاردن، کور می

از نظر کثرت دانش، شایسته تحسین هستند. یکی از خصوصیات علمی ایشان این است که بـه تحقیـق و 
است. )شاردن، های مختلف به تألیف پرداخته شوند و هر یک در زمینهتدریس در یک رشته خرسند نمی

 (922: 3، ج 2360
ها اگر چـه بـا کشـفیات جدیـد ان و اروپا در زمینه علم و دانش معتقد است ایرانیشاردن، در مقایسه ایر

اند. از نگـاه او، اند؛ اما در بسیاری از علوم همانند اروپا به مرحله کمال رسیدهعلمی اروپائیان آشنا نشده
مایـد، مسـأله نمسأله عدم آشنایی ایرانیان با کشفیات جدید اروپا چندان که در نظر اروپائیان نقـص مـی

های علمی که در نظر اروپائیان تازه و نوپدید بـود، پـیش از آن مهمی نیست، زیرا بسیاری از آراء و نظریه
های مسلمانان به تفصیل یا به اجمال مطرح شده بود و ایرانیان با آنها آشنایی داشـتند. )شـاردن، در نوشته

 (922: 3، ج 2360
 

 های علمی ایرانیانضعف
هـای علمـی ای سیاحان اروپایی عصر صفویه، با همة تمجید و تعریفی کـه از برخـی جنبـههدر گزارش

انـد و های علمی آنها را نیز نمایانـدهاند؛ اما ضعفدوستی ایرانیان را ستودهاند و روحیه علمایرانیان نموده
ران آن عصـر بـا هـا از مقایسـه تمـدنی ایـاند. طبیعی است بیـان ایـن ضـعفنقدهایی را بر آن وارد کرده

ش.( از  23م./ 27)سـده 1اسـت. لیونـل پالمتـری های علمی غرب پس از رنسانس نشأت گرفتهپیشرفت
ش./  933 -922بازرگانان انگلیسی کـه در سـده دهـم هجـری در سـلطنت شـاه طهماسـب صـفوی )

دارند. از بیشتر ها کتاب و علوم اندکی نویسد: ایرانیم.(، دیدار کوتاهی از ایران داشته می 2267-2220
                                                                 

1. Lionel Plumtree. 
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اند. فقط در بعضی از فنون تولید اجناس ابریشمی و زین و یراق اسب مهارت زیادی اطالععلوم مفید بی
 2216-2729ش. / 977 -2331سفیر آلمان در دوره شاه عباس اول ) (232: 2397دارند. )پالمتری، 

ان ایرانیان رواج ندارد. بـا ایـن همـه، از ها در میم.( نیز همانند او گفته مطالعه و تحصیل به اندازه گذشته
 (29: 2322تاریخ اطالع بسیار دارند. )دریابل، 

نوبـه خـود،  اند که هر یک بـههای گوناگون دانشمندان بسیاری داشتهشاردن تأکید کرده ایرانیان در رشته 
بالنـد. امـا نش بزرگان خود مـیرو، ایرانیان به آثار علمی و دااست. از این جا نهاده  چندین اثر پر مایه به

اسـت کـه در مقـام مقایسـه، مجمـوع نویسـندگان و  شاردن این دیدگاه ایرانیان را نقد کرده و بر این بـاور
هـای هـا و کتابخانـههایشان در برابر دانشمندان اروپایی و آثـار آنخانهتألیفات دانشمندان ایرانی و کتاب

کنده از کتاب اروپا، بسیار ناچیز اس ت. هر چند بـه ایـن نکتـه اعتـراف کـرده کـه تألیفـات و تصـنیفات آ
بودن، همه پر مایه و غنی هستند و برای آموختن هر علمی بـه حـد کفایـت  رغم اندکدانشمندان ایران به

، 2360های علمی و مهم اروپا بسیار نیست. )شاردن، که کتاببرداری کرد، حال آنها بهرهتوان از آنمی
گوید با وجود این که به کوشش ایرانیان در راه فرا گرفتن علم تأکید کرده، اما میردن با این( شا932: 3ج 

ها باید سالیان بسیار بگذرد تا در میان جوامـع علمـی ایرانیـان دانشـورانی بلنـد آوازه در طـراز مجاهدت
 (2292: 0، ج 2360علمای اروپا ظهور کند. )شاردن، 

است که دانشوران ایران در زمانه او به تصـنیف و تـألیف کتـب  پرداخته ایننکته دیگری که شاردن به آن  
انـد خرسـندند و بـر ایـن چه عالمان دوران گذشـته نوشـتهپردازند و به آنکه باید و شاید نمیعلمی چنان

توان چیـزی افـزود. وی ایـن دیـدگاه غیرمنطقـی را یکـی از دالیـل اند نمیچه آنان نوشتهباورند که بر آن
، ج 2360دانـد. )شـاردن، ها مییابی از آنیابی به کشف علوم جدید و بهرهاحتمالی توقف ایرانیان در راه

( وی این تفکر ایرانیان را که حکیم و دانشمند کسی است که بر همـة علـوم احاطـه تمـام داشـته 932: 3
دانـد کـه مـانع واملی میداند و همین نظر را یکی از عباشد و بر جملة معارف مسلط باشد، نادرست می

، ج 2360های علمی به کمال دانش برسـند. )شـاردن، شود ایرانیان همانند اروپائیان در یکی از رشتهمی
3 :922) 

هـای علمـی در ایـران بودن کتابش.( ایتالیایی نیز به کم  972-2332م./  2217-2722)1پیترو دالواله 
و حکایات و اشعار و یـا قـوانین و تعـالیم مـذهبی اسـت.  ها یا قصصگوید بیشتر کتاباشاره کرده و می

-کند که جـزء کتـاب( او در کاشان از کتابخانه شخصی مأل مسیح طبیب بازدید می91: 2363)دالواله، 

                                                                 

1. Pietro de lla valle. 
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-2336ش./  373 -027های عبری و التینی بوده و کتابی از ابوعلی سینا )هایش تعدادی انجیل به زبان
( مراد سیاحان 231: 2363است. )دالواله، ضر به فروش آن به دالواله نشده م.( به زبان عربی که حا 912

بنـدی علـوم هـای تجربـی اسـت کـه در تقسـیماز ضعف علمی ایران، ضـعف در حـوزه علـوم و دانـش
پسارنسانسی در اروپا اعتبار بیشتری یافت؛ اما در ایران عصر صفویه، علوم مذهبی و فقه و حدیث سیطره 

 شد.های نظری مانند فلسفه مخالفت هم میحتی با برخی از دانشبیشتری داشت و 
 

 شناسیدانش ستاره
 شناسی و هیأت در نظر ایرانیان بسـیار مهـم و بـزرگ شـمردهاست که دانش ستاره گزارش سیاحان حاکی

رابـری سبب تکامل زیادی پیدا کرد و دانشمندان ایرانی در این زمینه با محققـان اروپـایی بشد و بدین می
شناسی را کلید کلیه امور آینده خود ترین عامل دلبستگی ایرانیان به نجوم این بود که ستارهکردند. مهممی
( در 917: 3، ج 2360شمردند. )شاردن، ترین آرزوهای خود میدانستند و آموختن این علم را بزرگمی

هـا و ن در دربار سلطنتی و نزد خـاندوره صفویه علم نجوم در ایران اهمیت و ارزش زیاد داشت و منجمی
گـویی رجال ایران مقام و منزلت مهمی داشتند. این اهمیت نه برای اکتشافات علمی؛ بلکه از لحاظ پیش

خواستند انجام دهنـد ترین کاری که میو تشخیص حرکت کواکب در کارهای روزانه بود که برای کوچک
-( سـتاره719: 2، ج 2379کـرد. )اولئـاریوس، ر مـیباید منجم درباره ساعت خوب یا بد آن اظهار نظـ

هـای نبـرد تقـویم را از اطالع نیز در صـحنهقدر در ایران رایج بود که حتی سربازان عامی و بیشناسی آن
گـاه بودنـد. شـاه شخصـًا  حفظ داشتند و بدون مراجعه به کتاب، از نزدیکی و دوری کواکب و امثـال آن آ

 (72: 2363داشت. )دالواله، ت و بدون مشورت او گام برنمیهمیشه یک نفر منجم همراه داش
باشی، پیوسته در ها، منجمترین آندر دربار صفویه همواره چند تن از اخترگران حضور داشتند و برجسته 

حضور شاه بود تا ساعات سعد و نحس را معین کند. شاه در تمام امور کلی یا جزئی مانند سوار بر اسـب 
زد. )شـاردن، و تفریح کردن یا رفتن به جنگ و دیگـر امـور، بـا اخترشناسـان رأی مـی شدن، شکار رفتن

باشـی مـورد های منجمبینی( پیش232: 2373؛ کمپفر، 22 -22: 2307؛ سانسون، 919: 3، ج 2360
گـویی باشی با نگاه به جداول نجومی، عواقب امور را پـیششد. همچنین منجماحترام بود و فورًا اجرا می

شـد. باشـی برگزیـده مـیدان بزرگ و ماهر بـه مقـام مـنجمهمین مناسبت همیشه یک ریاضیکرد، بهمی
 (22: 2307)سانسون، 
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شاردن به رشد ایرانیان در علوم نجوم و زیج و جداول نجومی و پدید آوردن آثار ارزشمند و معتبر در ایـن  
گویـد تـری دانـش نجـومی ایرانیـان مـی( و در بر933، 922: 3، ج 2360)شـاردن،  زمینه، اشاره کرده

کننده است که مایه اتالف وقـت طالبـان علـم و  های نجومی اروپا دارای صدها عالئم زائد و گیججدول
شود؛ اما دانشمندان و طالب ایرانی محاسبات خود را با موجب پراکندگی فکر و زحمت بسیار ایشان می

ها با محاسبات اروپائیـان هماننـد اسـت. )شـاردن، ندهند و اغلب نتیجه محاسبات آسهولت انجام می
نمـا و بعضـی ( اخترشناسان ایرانی در تحقیقات مربوط به نجوم از اصطرالب و قطـب992: 3، ج 2360

تــرین و بهتــرین ( در ســاختن دقیــق997: 3، ج 2360کردنــد، )شــاردن، ابزارهــای دیگــر اســتفاده مــی
بودند. آنان در ساختن اصـطرالب و  ن در سراسر گیتی یگانهها مهارت کامل داشتند و در این فاصطرالب

-تر بودند و صنعتگران هیچ کشـوری نمـیبینمراتب از اروپائیان استادتر، داناتر و باریکاصول فن آن به 

: 3، ج 2360هـای آنـان بسـازند. )شـاردن، هایی به صحت، ظرافت و زیبایی ساختهتوانستند اصطرالب
شد و در عین استحکام، بسیار ظریف، زیبا ای ایرانی از آهن و پوالد ساخته میه( اصطرالب999، 902

توانست تمام ابزار و آالت مورد نیاز ( در ایران اگر منجمی نمی2332: 3، ج 2360و دقیق بود. )شاردن، 
، ج 2360آمـد. )شـاردن، کار خود را به کمال دقت و صحت انجام دهد، در شمار منجمان نامی درنمی

طور دقیق و درست انقالب جوی و وضع خسوف و کسوف را رصد و وقت وقـوع آن ( ایرانیان به 999 :3
گیـری ارتفـاع خورشـید، ( ایرانیـان در علـوم انـدازه993: 3، ج 2360کردند. )شـاردن، بینی میرا پیش

زمان قـدیم، ای داشتند. همچنین به ابزار علمی و عملی مثلثات و رصدبندی و هندسه، اطالعات پردامنه
های مربوط به آسمان و افالک، اصطرالب و دیگر آنچه مربوط به علم ریاضی و اخترگری مانند ُکره، نقشه

 (912: 3، ج 2360آالت علمی بود، آشنایی کلی داشتند. )شاردن، 
 

 شناسی و جغرافیاهای دانش ستارهضعف
رشناسان دستگاه سلطنت دانـش بسـیار عقیده شاردن، همة اختشناسی به های دانش ستارهدر بیان ضعف

واسطه بستگان صاحب نفوذ در دربـار در  ها ناقص و سطحی بود؛ اما بهنداشتند و معلومات برخی از آن
شـدند ها در کار خود دچار اشتباهاتی می( آن911: 3، ج 2360شمار منجمان درآمده بودند. )شاردن، 

م.(  2777-2790ش./  2302 -2363شـاه سـلیمان ) کردنـد کـه در دورههای نادرستی مـیبینیو پیش
رغـم مهـارت اخترگـران در  ( بـه232: 2373شناسـی شـده بـود. )کمپفـر، تـوجهی بـه سـتارهسبب کم

 هـای اجـرام فلکـی در آن ترسـیم شـده باشـد،ای کـه صـورتاصطرالب، ایرانیان ُکره جغرافیایی و نقشه
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: 3، ج 2360سمانی فاقـد تلسـکوپ بودنـد. )شـاردن، نداشتند و برای رصد ستارگان و مطالعه کیفیات آ
پرداختنـد. رود، زیاد نمیشمار می ( که بخشی از علم ریاضی به1المناظر )ُاپتیک ها به علم( ایرانی990

دار آشنایی زیاد نداشتند. براین باور بودند که ظهور های دنبالهها با ستاره( آن912: 3، ج 2360)شاردن، 
هـا را بـه توانند خطرات ناشـی از ایـن سـتارهها میمیشه همراه بالها و آفات زیانبارند و آنها هاین ستاره

 (993: 3، ج 2360آسانی از سرزمین خود دور و به جاهای دیگر منتقل کنند. )شاردن، 
 کشـیهـا بـه فـن نقشـهویژه آشنایی آن در عصر صفویه، اطالعات ایرانیان در مورد جغرافیا زیاد نبود، به 

های جغرافیایی مربوط بـه روی زمـین ( و نقشه2399: 3، ج 2360جغرافیایی بسیار اندک بود )شاردن، 
رانـان از روی تجربـه نما در ایران، قایقدلیل نبوِد نقشه و قطب( به 990: 3، ج 2360نداشتند. )شاردن، 

( یکـی از عوامـل ضـعف 213: 2363دانستند. )دالوالـه، شناختند و عمق آب را مینقاط مختلف را می
نشـینی ایرانیـان، موقـع و مقتضـیات محـل زیسـتی ایشـان ایرانیان در دانش جغرافیا به طبع آرام و خانـه

هـای مختلـف ( و عدم توجه آنها به مسافرت و جهانگردی و شناخت اقلیم2399: 3، ج 2360)شاردن، 
 است. مربوط شده

های کاریگردش و مسافرت را دوست نداشتند و آن را از بیهودهاند، ایرانیان گونه که سیاحان بیان کرده آن 
دانستند. سیاحان ایـن طـرز اندیشـه و تفکـر را مولـود محـیط زیسـت اروپائیان و نشانه کمبود شعور می

-660: 2، ج 2360تـر و مسـاعدتر از سـرزمین اروپائیـان اسـت. )شـاردن، دانند که معتدلایرانیان می
تـر از مسـافرت بـود. ( جهانگردی در نظـر ایرانیـان بسـی ناشـناخته729 -723: 2379؛ تاورنیه، 663

-اروپائیان به دیدن اقوام مختلف و شناختن رسوم و اخالق و آداب و طرز زندگی مردمی کـه در سـرزمین

شـان اشـتیاق داشـتند؛ امـا ایرانیـان بـه زدنکردنـد و شـنیدن زبـان و حـرف های دور از خود زندگی می
گاهی نداشتند. )شاردن، جهانگردی و فو ( ایرانیان از وضع زنـدگی اقـوام 660: 2، ج 2360اید آن هیچ آ

گونه نقشه جغرافیایی نداشـتند و نیـازی بـه دانسـتن  دانستند و هیچخبر بودند. آنان جغرافیا نمیدیگر بی
به مسـافرت و عالقگی ایشان خبری آنان نیز مولود بیفاصله میان کشور خود و ممالک دیگر نداشتند. بی

گونـه وسـیله شناسـایی و آشـنایی نبـود.  شناختن ملل دیگر بود. میان ایرانیان با کشورهای خارجی هـیچ
ایرانیان سفرنامه، روزنامه، مجله و دفاتری که در آن نشانی مؤسسـات بـزرگ و دانشـمندان و بزرگـان درج 

 (662: 2، ج 2360باشد، نداشتند. )شاردن، شده 

                                                                 

1. Optique. 
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که درباره آسمان و سیارات فلکی و دیگر چیزهای مربوط به آن اطالعات زیـادی داشـتند و ایرانیان با این 
-های فلکی خوبی ساخته بودند؛ اما هرگز به ساختن نقشه کره زمین نپرداختند. این عدم توجـه و بـیُکره

ن قابـل پنداشتند از مجموع سطح زمین فقـط قسـمتی از آاعتنایی ناشی از این تصور نادرست بود که می
رو، اطالعاتشـان دربـاره زمـین و اسـت. از ایـن  های زمین را آب فرا گرفتـهسکونت است و بقیه قسمت

 (2233: 3، ج 2360دریاها بسیار محدود و مبهم بود. )شاردن، 
 

 پزشکی
اند و هنـر طبابـت پیوسـته نامیدند. پزشکان همواره مورد احترام جامعه بودهدر ایران پزشکان را حکیم می

زمین هیچ کشوری نبود که  عقیده شاردن، در عصر صفویه در سراسر مشرقاست. به  کاری ارجمند بوده
در هنر و فن پزشکی مانند ایران پیش رفته باشد و پزشکانش بسیار باشند. شاه صـفوی همـواره در دربـار 

مأموریـت هـم بـه  ها و جوایز و هزینـهخود چندین پزشک نامور داشت و هر ساله افزون بر حقوق، صله
شـد کـه مسـئول باشی گفته می( پزشک دربار حکیم2229: 3، ج 2360کرد. )شاردن، آنان پرداخت می

سالمت شاه بود. دربار شاه سلیمان صفوی دوازده یا سیزده پزشک داشت که سه نفر از آنـان از احتـرام و 
در حضور شـاه حـق نشسـتن داشـتند.  باشی بود. اینانها حکیمدارایی بیشتر برخوردار بودند. برترین آن

گرفت، دستورات غذایی را بـه شـاه باشی در کنارش جای مینشست، حکیموقتی شاه به غذا خوردن می
 1(23: 2307داد. )سانسون، اش پاسخ میهای او درباره رژیم غذاییگفت و به سئوالمی

 هـا رخ دادهدار داشته و گفتگوهایی بین آنها گاه با پزشکان ایرانی دیسیاحان اروپایی و پزشکان همراه آن 
( و دیـدار 231: 2363ش.( در کاشان )دالوالـه،  22است. مانند دیدار دالواله با مأل مسیح طبیب )سده 

باشـی شـاه ش.( پزشک همراه هیأت روسی اعزامی به ایران، با حکـیم 22م./ 21)سده 2جان بل آنترمونی
م.( و گفتگوی آن دو درباره استفاده پزشکان ایرانی از  2790-2623ش./ 2363 -2232حسین )سلطان 

کنند. ندرت مواد معدنی و داروهای شیمیایی تجویز میگیاهان دارویی و برخورداری از این مزیت که به 
باشی در باره کاربرد تریاک در اروپا از سوی پزشکان اروپایی و پرسش از چـای و همچنین پرسش حکیم

حسین متـأثر از نقل کروسینسکی، شاه سلطان ( به 92: 2396ی جان بل. )آنترمونی، هافواید آن و پاسخ
های اروپا و مراقبـت از بیمـاران فقیـر، در اقـدامی خیرخواهانـه اخبار مسافران اروپایی درباره بیمارستان

                                                                 
 .121: 1737؛ کمپفر، 1223: 7، ج 1730نیز در: شاردن، . 1

2. John Bell of Antermony 
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نتی قیمـت داروخانـه سـلطدستور داد بیمارستان باشکوهی در اصفهان ساخته شود و تمام داروهای گران
 ( مورخی ایرانی تأییـد کـرده اسـت کـه شـاه سـلطان17: 2397برای بیماران تهیه شود. )کروسینسکی، 

شد و فـراهم کـردن آن ندرت یافت می هایی که بهای داشت که از جمیع داروها و درمانحسین داروخانه
یـن داروهـای نـادر را بسیار مشکل بود، به حد زیاد در آن داروخانه فراهم آمده بود. سـپس فهرسـتی از ا

نوشته او، نوشداروهایی را بر کاغذهای لطیف کشمیری ( به16 -11: 2322معرفی کرده است. )آصف، 
    چسـباندند، پـس از چهـار روز آن زخـم التیـام پیـدا مالیده و خشکانیده بودند که بر هر زخم کاری مـی

 (11: 2322کرد. )آصف، می
    امتحان نـبض و شـمردن ضـربان قلـب و دیـدن ادرار آنـان تشـخیص  پزشکان ایرانی بیماران را از طریق 

نوشتند؛ اما معاینه بیماران زن از سوی طبیب مرد جایز نبود و در ای از دواها برایشان میدادند و نسخهمی
، ج 2360شد. )شاردن، صورت ضرورت از پشت پرده و با پوشاندن دست با پارچه، نبض او امتحان می

کـردن  که برای آمـاده( پزشکانی که شاگرد کارآموز داشتند، نسخه را پیش از این2220 -2222، 2222: 3
دادند تا او بخواند و طرز نوشتن نسخه و دستور پرهیز را فرا دارو به مسئول مربوط بسپارند، به کارآموز می

 (2222: 3، ج 2360گیرد. )شاردن، 
گاه بودند. پزشکان طبابت و دوافروشـی را بـا برخی از پزشکان ایرانی به چگونگی گردش خون د  ر بدن آ

اش، بـه دادند. هر پزشک برخی از ساعات روز را در دکـان کوچـک خـویش نزدیـک خانـههم انجام می
که در ایران طبیب زیـاد بـود؛ امـا بیمـاری ( با این2220: 3، ج 2360فروخت. )شاردن، بیماران دوا می

روی در گرم و خشک و سالم )جز در نـواحی سـاحلی(، عـدم زیـادهفراوان نبود که علت آن وجود هوای 
( شـاردن بـا توصـیف 2233، 2221: 3، ج 2360مصرف غذا و وجـود آرامـش روحـی بـود. )شـاردن، 

های کچلی، تب، سـیفلیس، طـاعون از سـوی های درمان بیماریهای رایج در ایران، سپس شیوهبیماری
 (2229 -2233: 3، ج 2360دن، است. )شارپزشکان ایرانی را شرح داده 

-م.( و به اقتضای موقع طبیعی در هر قسمت کشور بـه 229 -233) 1روش جالینوس طبابت در ایران به

( پزشکان ایرانی در مورد معالجه بیمـاران، 2222: 3، ج 2360شد. )شاردن، روش خاص خود عمل می
( 62: 2331کردنـد. )بیـات، ایی استفاده میمانند دیگر ملل بیگانه، از تجویز گیاهان و دستور پرهیز غذ

ها برحسب نوع بیماری بیماران و بنا به اقتضای وضع و حالت مریضان خود دواهـای متفـاوت تجـویز آن
ها از جوشانده تخم ریز یا درشت گیاهانی کـه خاصـیت کردند. مثاًل برای افزایش اخالط یا تصفیه آنمی

                                                                 

1. Galenus. 
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( 2232: 3، ج 2360جسـتند. )شـاردن، کردنـد، سـود مـیقویت میُبر داشتند و قلب و سینه را نیز تتب
پزشکان ایرانی چنان حاذق بودند که تب بیمار را در مدتی کوتاه با جوشانده تخم بعضی از گیاهان طبـی 

-( عصاره تخم بعضی گیاهان طبی را بـه هـم مـی2232، 2222: 3، ج 2360کردند. )شاردن، مداوا می

-ها و گردهایی به او میکردن معده بیمار معجونخوراندند. برای پاک یماران میآمیختند و همراه غذا به ب

کردنـد. کردن اسـتفاده مـی کردن و داغها مانند قولنج از روش بادکش دادند. در درمان بعضی از بیماری
 شد.گوشت اسب برای درمان قولنج و پیچش شکم، کته مخلوط با ماست برای درمان اسهال استفاده می

، 2360ومال کردن نیز از تدابیر درمانی برای رفع احساس خستگی و مالل در بدن بـود. )شـاردن، مشت
شد و در معالجه نیز تـأثیر فراوانـی ( بیشتر داروهایی که برای مداوا از آن استفاده می2233 -2230: 3ج 

-ها و ضـربشکستگی داشت شیره یا تخم گیاهانی بودند که خواص طبی داشتند، مومیایی )برای درمان

هـای قلبـی. )شـاردن، ها برای درمان بیمـاریها و مداوای خنازیر(، بعضی ادویهها و دررفتگیخوردگی
های دشوار مانند گلودرد و سـرماخوردگی شـدید و ماننـد ( در مورد بیماری2233 -2232: 3، ج 2360

 پرداختند کـه بـهبندی میکار زخم( در دوره صفویه، کسانی به 62: 2331کردند. )بیات، می 1آن، َفصد
 انـد نـه جـراح بـهبنـد بـودهصورت تجربی آموخته بودند و از آنان تعبیر به جراح شده که زخم احتمال به

جهان قرار داشـت کـه های صنف این جراحان در شمال میدان نقشمعنای تخصصی آن. در اصفهان دکه
( 723: 2، ج 2379کردنـد. )اولئـاریوس، رمـان مـیها را با داروهای قدیمی و سـنتی دجراحات و زخم

َبه »نام بندی داشتند، چنانچه در اردبیل زني از طایفة ذوالقدر بهزنانی نیز بودند که پیشه جراحی و زخم اُو
؛ جهانگشـای خاقـان، 932، 930: 2، ج 2310پرداخت. )روملو، بندی مجروحان میبه زخم« َجّراَحه
2370 :73 ،72) 

 
 نش پزشکیهای داضعف

که دانش پزشکی در ایران اعتبار بسیار داشـت و پزشـکان بسـیار محتـرم بودنـد؛ به گزارش شاردن، با این
تنها تدریس عمـومی نداشـتند، بلکـه آموختن علم طب آسان نبود. چون پزشکان و علمای علم حقوق نه

( پزشکان ایرانـی 2223: 3ج ، 2360آموختند. )شاردن، اصواًل معلومات خود را به آسانی به دیگران نمی
ها هرگاه الزم بود جلسه مشورت تشکیل دادند؛ اما همانند آنبرخالف پزشکان اروپایی، َفصد انجام نمی

                                                                 

: آن که رگ کسان را Fassādزدن، خون گرفتن. َفّصاد زدگی، گشودگی رگ. َفصد کردن: رگ زدن، رگ: رگFasd. َفصد 1
 (2002: 2، ج 1731زن. )معین، َفصد کند، رگ
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گاه بودند، هرگز بیمـاران را بـه انجـام دادن که از فواید تنقیه در مداوای برخی بیماریدادند. با اینمی ها آ
ماران حتی آنان که در حال مرگ بودند امید به بهبـودی و شـفا یـافتن کردند. طبیبان به بیتنقیه توصیه نمی

( بـرعکس دواهـای اروپـایی کـه سـاخته و آمـاده مصـرف بـود، 2222: 3، ج 2360دادند. )شاردن، می
-( بـه2222: 3، ج 2360کردند. )شاردن، کردند باید درست میدواهایی را که پزشکان ایرانی تجویز می

ن هیچ نوع جراحی معمول نبود و پزشکان ایرانی به جراحی آشـنایی نداشـتند. او بـا نوشته شاردن، در ایرا
زمین هیچ پزشکی نبود که نحوه عمل جراحـی گوید در سراسر مشرق اظهار شگفتی از نبودن جراح، می

را بداند. جراحی دانش و کاری شناخته شده و اختصاصی نبود و اعمال جراحی مورد توجه و اعتنـا نبـود. 
شـد. وسـیله اسـتادان سـلمانی یـا دالکـان معمـولی انجـام مـی احی محدود به عمل َفصد بود که بهجر

 (2021: 0، ج 2223: 3، ج 2360)شاردن، 
در تحلیل شاردن یکی از علل عدم آشنایی پزشکان ایرانی به جراحی این بـوده کـه بـرخالف کشـورهای  

کـار داد بیشتر سالح سرد بهد و اگر هم جنگی روی میافتاتر اتفاق میاروپایی، در ایران جنگ و ستیز کم
که چون هوای ایـران بـرخالف بردند، بنا بر این، احتیاج مبرم به عمل جراحی نداشتند. دلیل دیگر اینمی

-ندرت مردم دچار تورم ناشی از فساد اخالط و ترشح نسوج و بیماری هوای اروپا گرم و خشک است به

کردنـد. )شـاردن، کردن معالجـه مـی داد، با داغند. اگر چنین موردی هم رخ میشوگونه می هایی از این
ها در ایـن کردند که علم طب در کشورشان کامل نیست و فرنگی( ایرانیان اذعان می2223: 3، ج 2360

( طبیب معمواًل برای بیمار داروهـای گیـاهی تجـویز 732: 2379علم بصیرت بیشتری دارند. )تاورنیه، 
شد. اساس معالجه اطبای ایرانی در هر بیماری، پرهیز و امساک بـود کـه ها تهیه میکه از عطاری کردمی

خانـه دادنـد. در ایـران مـریضبیشتر از روی عادت، نه از روی علم و شناسایی خواص اشیاء، حکم مـی
اردن، ؛ شـ732 -733: 2379خوب برای بیماران مانند آنچـه در اروپـا بـود وجـود نداشـت. )تاورنیـه، 

 (2220 -2222: 3، ج 2360
؛ 2232: 3، ج 2360بردنـد. )شـاردن، کار نمـیها هرگز از دواهای شیمیایی بهایرانیان برخالف اروپایی 

ترین آشنایی نداشتند و داروهای بومی و محلی خـود ها با دواهای شیمیایی کم( آن92: 2396آنترمونی، 
تـر د؛ اما در علم شیمی معلومات و اطالعات ایرانیان کمکردنصورت گرد و حب مصرف نمیرا هرگز به 

، 2360دادند. )شاردن، مندی بسیار نشان میاز اروپائیان نبود و در کسب دانش بیشتر در این زمینه عالقه
علت داروهای شیمیایی که بـا خـود داشـت بیمـاران زیـادی را  ( پزشک سفارت هلشتاین به2231: 3ج 
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جهت مورد توجه مردم و شاه قرار گرفت. در شماخی مردم حتـی بیمـاران کـور و  همین معالجه کرد و به
 (711: 2، ج 2379آوردند. )اولئاریوس، افلیج خود را هم برای درمان نزد او می

ها شهرت عنوان عالم علوم نیز به بسیاری از دانش کند که در کاشان بهدالواله از مأل مسیح طبیب یاد می 
پذیرفت و بـدون دیـدن ادرار بیمـار یـا جمعی می طور دسته در خانه خود، بیماران را به فراوان داشت. او

ای گوید طی چند دیدار دانسـتم کـه در طـب سررشـتهنوشت. دالواله میکردن نبض او نسخه میلمس 
-یـب( با همین دیدگاه منفـی در بـاره طب231: 2363اطالع است. )دالواله، ندارد و از علم تاریخ هم بی

هـا را از دسـت اطبـاء محـل کـه همـة آن شود، خـود را بـههای ایرانی، دالواله وقتی در قزوین بیمار می
دانسـته اکتفـا سپارد و به معالجات مختصری که خـود صـالح مـیداند نمیمی بهرهحکمت و طبابت بی

جا حداقل کسانی بودند کـه کند. او البته اشاره کرده که از جهت معالجه، اصفهان بهتر بود، زیرا در آنمی
ویژه روحانیون مسیحی در ایـن زمینـه صـاحب تجربیـاتی به طب غربی مختصر آشنایی داشته باشند؛ به

 (032: 2363بودند. )دالواله، 
هـا اسـتفاده گونه که بایـد از ایـن چشـمههای آب گرم معدنی فراوان بود؛ اما آن که در ایران چشمهبا این 

کردند، نه دربنـد کشـف داروهـا و سینا پیروی میانی که در طبابت از جالینوس و ابنشد. طبیبان ایرنمی
گذشت و هرگز در بنـد شـناختن فوایـد اندیشیدند که در دنیای دیگران چه میچیزهای تازه بودند و نه می

توجـه بـه  پرداختند. شاید هم خشکی و پاکیزگی هوا آنان را ازها نمیآمدند و به آنهای معدنی برنمیآب
 (2232 -2232: 3، ج 2360کرد. )شاردن، نیاز میشمار آن بیهای آب گرم و فواید بیچشمه

در سفر خود به ایران، داروهای زیادی در تبریز و قـزوین  ش.( 23م./ 27انگلیسی )سده  1لورنس چاپمن 
شـد و وارد انگلستان میخوبی داروهایی نبودند که از جاهای دیگر گوید از لحاظ کیفیت بهدیده؛ اما می

 (212: 2397ها نیز بسیار باال بود. )چاپمن، قیمت آن
 

گاهی ایرانیان از وضعیت علمی غرب  ضعف آ
( و فرنگیـان 22: 2373شد )فیگـوئروا، که در آن روزگار در اروپا هر روز اختراعی بزرگ عرضه میبا این

ندسه و ریاضی بودند و به آن اعمـال و صاحب اعمال عجیب و تصاویر غریب و صناعات دقیق و علم ه»
صـرف یـاد گـرفتن »( و همـه اوقـات خـود را 36: 2362)قزوینـی، « علوم شهره بودند و نظیـر نداشـتند

مناسـبت « بازیصناعات دقیقه از قبیل دورانداز ]توپ[ سازی و وقت ساعت و غیره و کارهایی که با آتش
                                                                 

1. Laurence Chapman. 
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سلطان دریاها با فرنگیـان اسـت »شد ین گفته می(، همچن367: 2362کردند )جدیداالسالم، داشت می
رغـم ( بـه023: 2362، )قزوینـی، «ها با مسلمانان، دین دین محمدی و کشتی، کشتی فرنگـیو خشکی

دوری فاصـله ایـران از اروپـا و کنـدی  این تحوالت، گفتمان علمی بـین ایـران و اروپـا شـکل نگرفـت.
شد و دستاوردهای تمدنی آنـان نیـز دیار کفر تلقی میارتباطات، تصورات نادرست از سرزمین فرنگ که 

-ها برانگیخته نساخت. مـیشد، رغبت عمومی را در جامعه ایرانی به این پیشرفتکه ابزار کفار تلقی می

گیری این گفتمان علمی برشمرد ازجمله؛ عـدم وجـود وحـدت تمـدنی و توان عواملی را برای عدم شکل
ی، غلبه نگرش دینی در نگـاه ایرانیـان بـه اروپـا در عصـر صـفوی، سرزمینی جهان اسالم در عصر صفو

بینی علمی ایرانیان در عصر صفوی و عدم نیاز به بررسی علوم جدید، فراگیـر نشـدن تحـوالت خودبزرگ
مردان صفوی به پیشرفت علمی اروپا، عدم ارتباط تحوالت علمی در اروپا علمی اروپا، عدم توجه دولت

ایران صفوی، تقابل تفکر اخباری با تفکـر صـدرایی در اواخـر عصـر صـفوی، عـدم با علوم َمدَرسی در 
تخصص مسافران اروپایی در ایران در زمینه علوم جدید و عدم آشنایی دانشمندان ایرانی با زبان علمـی و 

 (239 -226: 2399تخصصی اروپائیان. )خزائیلی، 
ای بـرای انتقـال اند و نه دغدغه و ارادهلمی اروپا بودهگیری تحوالت عمند به پیبنابراین، نه ایرانیان عالقه

دستاوردهای علمی اروپا در عصر جدید به ایران داشتند. اروپائیان نیز تمایلی به ارائـه اطالعـات دربـاره 
ش.( هنـوز  22م. ) 26( در سـده 233 -230: 2399تحوالت علمی اروپا به ایران نداشتند. )خزائیلـی، 

کردنـد دید علمی در اروپا مورد قبول همگان نبود و اروپائیانی که به ایران سفر مـیهای جبرخی از نظریه
نیز الزامًا از جزئیات فنی و دستاوردهای جدید علمی غرب اطالعی نداشتند. همچنـین از لحـاظ دانـش 

ب های علمی، سطح یکسانی میان ایرانیان و اروپائیان وجود نداشت و این مسئله سـبفنی، زبان و دغدغه
( رویکردهای 296: 2399شد که گفتمان علمی میان ایران عصر صفوی و اروپا برقرار نگردد. )خزائیلی، 

گاهی و بهره بـرداری و نـوع برخـورد آنـان بـا فنـون و ایرانیان عصر صفوی به اختراعات اروپایی و میزان آ
ها اشـتیاق داشـتند. انی به آنمیل بودند و کسها بیبه آن اختراعات جدید اروپا یکسان نبود. برخی نسبت

م.( بر کاربرد توپ و تفنگ )تجهیزات نظـامی اروپـایی(  2220ش./  193ویژه پس از جنگ چالدران )به
لـو و ای از ایـن رویکـرد اسـت. )رحـیمها و تمایل برخی شاهان به ایجاد صنعت چاپ، نشـانهدر جنگ
 (92 -233: 2312صادقی، 

گـاهی درسـتی تنها مردم عادی، صنعتگران، نه  هنرمندان و اندیشمندان از تحوالت فکری و علمی اروپا آ
گاهی نداشتند، حتی آن مناصـب مهـم ایـران از هـای وزیـران و صـاحبان گونه که شاردن قضاوت کرده، آ
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، ج 667: 2، ج 2360اوضاع کلی اروپا کاماًل ناچیز و در حد ابهامات و تخیالت بوده است. )شـاردن، 
دالواله حکایاتی را از ایرانیان )کارمندان دولتی( در پرسش از اروپا نقل کرده که نشـان ( 2232، 2232: 3

گاهی آنان از اروپا دارد. )دالواله،  اند که از جزئیاتی ( البته کسانی هم بوده220 -222: 2363از میزان آ
گاهی کسب کرده بودند. برای نمونه گزارشی که در کتاب  درباره نوعی سـگ  نوادراز زندگی مردم فرنگ آ

در فرنگ و بعضی از نواحی عثمانی آمده اسـت کـه خـدماتی را بـرای « ُخرد و موزون و صاحب شعور»
-ها از بازار. ایـن سـگ را عزیـز مـیداده مانند کباب گردانیدن یا خرید نیازمندیصاحب خود انجام می

: 2362آوردنـد. )قزوینـی، رون مـیشستند و با خود بیـبردند و پاک میداشتند، او را با خود به حمام می
 م.( ناظر ایالت آذربایجـان بـه 26ش./ 22خان )سده  ( شاردن از میرزا طاهر خان پسر میرزا ابراهیم031

عنوان یکی از دانشمندان و مردان بلند مقام ایرانی یاد کرده که با او آشنا شده و اخبـاری در بـاره ایـران در 
( در یکی از دیدارها، میرزا طـاهر مـدت 013 -010: 2، ج 2360دن، دهد. )شاراختیار شاردن قرار می

-دو ساعت در باره اخبار و اوضاع اروپا خاصه پیشرفت علم و صنعت در آن قاره مطـالبی از شـاردن مـی

پرسد. او طی چند سال از یک ُمبّلغ مسیحی، فلسفه غربی و علوم اروپایی را فـرا گرفتـه بـود. شـاردن در 
بین و عـارف توصـیف کـرده اسـت. )شـاردن، ر خان را مردی متبحر، هوشمند، روشنمجموع میرزا طاه

 (016 -011: 2، ج 2360
های گوناگونی در دوره صفویه بـه ایـران آمدنـد، امـا گفتگوهـا بیشـتر در هرچند سیاحان متعدد و هیئت 

جـا کشـوری کـه از آنمسائل مذهبی با کشیشانی که با شاه و بزرگان دیداری داشتند و یا در باره وضـعیت 
شد. گاه مباحثاتی علمی نیز از سـوی افـرادی کـه کنجکـاو مسـائل علمـی بودنـد آمده بودند خالصه می

شکل گسـترده در گرفت؛ اما در مجموع موجب انتقال دانش و اختراعات علمی جدید اروپا بهصورت می
ودند و هم شاهان صفوی طال را بیش بین نبایران نشد. هم ایرانیان چندان به فراگیری دانش اروپایی خوش

هـای علمـی توجهی برخی از شاهان صفوی به پیشـرفتاز بی ایدادند. نمونهاز هر چیز دیگر ترجیح می
 2712)درگذشـت 1ای است که فرانسوا پیکهاروپا و مهم بودن طال برای آنان، برخورد شاه سلیمان با هدیه

ها را طبق نظریـه هیـأت کپرنیکـی، وسیله وضع و حرکت ستاره سفیر فرانسه به او داد. این ش.( 2370م./ 
هـای فنـی آن داد. شاه به اهمیت وسیله و جنبـهکه در آن زمان در مشرق از آن اطالعی نداشتند، نشان می

ای در هـای قلعـهتوجه نکرد و چون دید از طال نیست، دستور داد این شاهکار هنـری را بـه یکـی از اتـاق
 (73: 2373کردند، منتقل کنند. )کمپفر، فایده و کهنه را انبار میبیاصفهان که اشیاء 

                                                                 

1. Francois Piquet. 
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گاهی ایرانیان در زمینه علوم زمان  گاهیشاردن در مقایسه تمدنی، آ هـای اروپائیـان در های باستان را از آ
شمگیری صورت چداند، اما ایرانیان را از اکتشافات علمی اروپائیان که از دید او بهاین باره بسی بیشتر می
: 3، ج 2360گوید درصدد درک کسب آنها نیز نیستند. )شاردن، داند و میخبر میتوسعه یافته، کاماًل بی

هـا نگری استادان ایرانی، به حسـدورزی و بخـل و بـدبینی آن( او در ترسیم غرور و خویشتن922، 922
دار به ترقیـات دامنـه ر خود نسبتکه این عالمان در ضمیگوید با اینبه اروپائیان معتقد است و مینسبت

پذیرند؛ اما همواره علـوم خـویش را از اروپائیـان پنهـان اروپا در زمینه علوم معترفند و برتری اروپا را می
، ج 2360داننـد. )شـاردن، خوش دارند چیزهایی بیشتر از اروپائیان دارند و میدارند تا خویش را دلمی

3 :902) 
اعتنـا هسـتند و زمین اصواًل به اکتشافات نو و اختراعات جدیـد کـاماًل بـی قگوید مردم مشرشاردن می 

کنند آنچه الزمـه یـک زنـدگی راحـت و پرآسـایش اسـت در شوق و رغبتی به این امور ندارند. تصور می
، 2360توان آن را از کشورهای بیگانه خریـد. )شـاردن، دسترس دارند و اگر به چیز دیگری الزم باشد می

ها و تأسیسات متنوع زمین به کارخانهتوجهی ایرانیان و مردمان مشرق ( وی در ذکر بی122 -127: 2ج 
است، از جمله؛ هراس داشتن از بینند، تأثیر چند عامل را برشمرده چشم میکه فواید آن را بهجدید، با این

هـای روزانـه و یـابیبهـرهبندی به عادات و نحوه زندگی دیرین خود، خرسندی به اختراعات نوظهور، پای
کوشند که به حصول موفقیـت و کامیـابی کاری می نگری. در نتیجه تنها هنگامی بهسّنتی خود، عدم آینده
( البته شاردن اذعان دارد که ایرانیان 972: 3، ج 122: 2، ج 2360باشند. )شاردن، اطمینان کامل داشته 

شـان شان وسیع و قوی است. قوه ابداع و تفکری تخیلاز هوش و استعداد فکری خوبی برخوردارند. نیرو
سـخن  دار است. در فرا گرفتن امور فنی و هنری و هر گونه علوم استعداد و قابلیت فراوان دارنـد. بـهدامنه

های مستعد و هوشمند دنیـا دارای فکـر بلنـد و قـوه ابتکـار و اختـراع دیگر ایرانیان نیز همانند دیگر ملت
انـد. فایـده و معطـل نهـادهاز همة اقوام سراسر دنیا استعدادها و ذخایر فکری خود را بیهستند؛ اما بیش 

( او با اشاره به تأثیر محیط جغرافیایی بر حاالت انسان و مؤثر دانسـتن آب و 672: 2، ج 2360)شاردن، 
از هوای نقاط گرمسیر هم در رخوت و سستی جسم و هـم در بازداشـتن فکـر از فعالیـت و مـانع شـدن 

گوید مردمـان ایـن منـاطق تحمـل رنـج و زحمـت زیـاد را ندارنـد و از جهش شوق ابتکار و اختراع، می
ماننـد. آید محروم میکار میآموختن معلومات و اطالعاتی که برای فرا گرفتن هرگونه هنر و حرفه و فن به

اند آمادگی نـدارد، ناچـار دهزیرا ذهن و فکرشان جز پذیرفتن و تکرار کردن آنچه متقدمان در آثار خود آور
 (127 -126: 2، ج 2360گذرد. )شاردن، شان از آنچه بوده درنمیحدود معلومات
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نگـر و باادبنـد. یاب، هوشمند، روشنخیال، نکته طبع، نازک در ارزیابی شاردن، ایرانیان مردمانی ظریف 
آمـوختن و مـداومت در دانـش داری و شـوق نیازی، خرسندی، خویشتناگر به این محاسن، جدّیت، بی

گردد. لذا با توجه فداکاری در کسب علم نیز افزوده شود، قابلیت آنان در نیل به مقامات علمی محرز می
شدن ایرانیان به ترقیـات کار را برای نائل به نقایصی که در وضعیت علمی ایران پیشتر مطرح کرد، چند راه

قلید اروپائیان در طریـق کسـب دانـش، همـت خـویش را تنهـا . اگر به ت2دهد: علمی بیشتر پیشنهاد می
. اگـر هماننـد 2صـورت تخصصـی کـار کننـد؛ تعبیری در علـوم بـه مصروف یک رشته از علوم کنند، به

شـان . اگر مدرسان و اسـتادان3باشند؛  قیمت در دسترس داشته های چاپی متنوع و ارزاناروپائیان کتاب
، ج 2360ان صداقت و صمیمیت و جدیت کامل مبـذول بدارنـد. )شـاردن، شدر تعلیم علوم به شاگردان

3 :902) 
گفتنی است که در آن روزگار اروپائیان نیز از ایران شناخت چندان درستی نداشتند و یکی از اهـداف ایـن  

سیاحان در گردآوری اطالعات از مردم و نوشتن کتاب یـا سـفرنامه آن بـود تـا اروپائیـان کـه از عـادات و 
گـاهی یابنـد )شـاردن، خبـر بودنـد بخواننـد و بـدانخالق و آداب و رسوم ایرانیان بیا : 0، ج 2360هـا آ

( و با انتقال این اطالعات به اروپا، مردم شناخت درستی از ایران پیدا کرده و از زنـدگی و اخـالق و 2321
 1ها عبرت گرفته و راه درست را بیاموزند.آداب خوب دیگر ملت

 
 گیرینتیجه

انـد حـاوی چنـدین دسـت داده هایی که سیاحان اروپایی از وضعیت علمی ایران عصر صفوی بهگزارش
مندی هـم در اند. این عالقهکه ایرانیان عالقه شدیدی به علوم و معارف داشتهنکته مهم است. نخست این

اسـت. بـرای ه حوزه علوم عقلی و هم علوم نقلی یا دینی نظیر فقه، حـدیث، قـرآن و معـارف شـیعی بـود
هـای مختلـف علمـی و اند و دانشمندان بسیاری در حـوزهها مدارسی داشتهآموزش و فراگیری این دانش

اند و آثار و تألیفاتی از خـود بـه کوشیدهها در جامعه میمعرفتی در ایران وجود داشته که به نشر این دانش
علمـی در اروپـا و تحـوالت جدیـد در عرصـه  که با وجود وقوع رنسانساند. نکته دوم اینیادگار گذاشته

هـای علمـی و عـدم اعتنایی برخی شاهان صفوی و شخصیتدلیل کندی ارتباطات و بی علوم و فنون، به
های علمی جدید، تأثیرگذاری این تحوالت بر جامعه ایرانی اندک بود و یک گفتمان علمی قطعیت نظریه

                                                                 
؛ 2-0: 2070؛ دلند، 23 -21: 1، ج 1731؛ اولئاریوس، 1013: 0، ج 13: 2، ج 1730باره بنگرید به: شاردن، در این  .1

 .33، 30: 1732؛ دالواله، 21: 1703؛ سانسون، 2: 1731تاورنیه، 
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ه جنبش علمی جدیدی در جامعـه ایرانـی بینجامـد. نکتـه میان ایران و غرب شکل نگرفت که پیامد آن ب
ها یا مشـابه و یـا ها از غرب پیشی داشته و در برخی جنبهکه وضعیت علمی ایران در برخی زمینهسوم این

انـد. هـدف آنـان های خود بازتاب دادهماندگی بوده که سیاحان این موارد را در گزارشدر ضعف و عقب
بـه ملـل  امعه ایران آن عصر و ارائه تصویری از آن در غرب بـوده تـا نسـبتمشاهده و بررسی وضعیت ج

گاهی درستی پیدا کنند. البته همة مطالبی که سیاحان نقل کرده انـد قابـل اسـتناد نیسـت و گـاه از دیگر آ
دور است، زیرا از دید یک مسافر خارجی بوده که با جوانب گونـاگون جامعـه ایرانـی آشـنایی حقیقت به

اسـت. در مجمـوع روایـت  های نادرست و تعصبات دینی نیز همـراه شـدهنداشته و گاه با قضاوتکامل 
ای از فرهنـگ و تمـدن ویژه موقعیت علمی آن، اطالعات گستردهسیاحان از اوضاع ایران عصر صفوی به

گاهی مردم جوامع غربی آن روزگار از ایرایران اسالمی را به غرب انتقال داد که افزون  ان، در مباحـث بر آ
شناسی بعدی غربیان مورد استفاده قرار گرفت و امروزه نیز در مقوله شناخت پیشـینه شناسی و ایراناسالم

 گران و مشتاقان این حوزه مورد اعتنا و توجه قرار گیرد.تواند از سوی پژوهشتمدنی جامعه ایرانی می
 

 کتابنامه
تــواریخ، تصــحیح محمــد مشــیری، تهـــران، ال(. رســـتم2322الحکمــا(، محمدهاشــم )آصــف )رســتم

 چاپخانه سپهر.
(. سـفرنامه جـان بـل آنترمـونی، ترجمـه ساسـان طهماسـبی، قـم، مجمـع ذخـائر 2396آنترمـونی، جـان بـل )

 اسالمی.
ــم، مجمــع ذخــائر 2397اشــترویس، یوهــان ) ــان طهماســبی، ق (. ســفرنامه یوهــان اشــترویس، ترجمــه ساس

 ملی ملک تهران.اسالمی با همکاری کتابخانه و موزه 
 .2و  2(. سفرنامه، ترجمه حسین کردبچه، تهران، کتاب برای همه، ج 2379اولئاریوس، آدام )

نیـا، تهـران، هـاي لسـترنج، ترجمـه مسـعود رجـب(. دون ژوان ایرانـي، بـا یادداشـت2331بیـگ )بیـات، اروج
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

هــا در ایــران، ترجمــه ساســان طهماســبی، هــای انگلیســی(. ســفرنامه، در: ســفرنامه2397پالمتــری، لیونــل )
 .262 -217قم، مجمع ذخائر اسالمی، ص 

جــا، شــیرانی، بــی(. ســفرنامه، ترجمــه ابــوتراب نــوری، تصــحیح حمیــد اربــاب 2379تاورنیــه، ژان باتیســت )
 تأیید. -سنایی
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سـول جعفریـان، قـم، کوشـش رالمـؤمنین فـی قتـال المشـرکین، بـه (. سـیف2362قلـی )جدیداالسالم، علـی
 انصاریان.

ــکو ) ــووانی فرانچس ــارری، ج ــی ک ــگ، 2313جمل ــدالعلی کارن ــوانی و عب ــاس نخج ــه عب ــفرنامه، ترجم (. س
 تهران، علمی و فرهنگی.

آبــاد، مرکــز تحقیقــات دتــا مضــطر، اســالم(. مقّدمــه اللــه2370جهانگشــای خاقــان: تــاریخ شــاه اســماعیل )
 فارسی ایران و پاکستان.

هــا در ایــران، ترجمــه ساســان طهماســبی، هــای انگلیســی(. ســفرنامه، در: ســفرنامه2397)چــاپمن، لــورنس 
 .262 -217قم، مجمع ذخائر اسالمی، ص 

ــف ــی نج ــتان خزائیل ــاییز و زمس ــدباقر )پ ــادی، محم ــکل(. »2399آب ــدم ش ــل ع ــل عل ــان تحلی ــری گفتم گی
 .296 -222، ص 27 ، مطالعات تاریخی جهان اسالم، ش«علمی ایران با اروپا در دوره صفویه

 ترجمه محمود تفضلی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. (. ایترپرسیکوم،2322دریابل، ژرژ تکتاندر فن )
 الدین شفا، تهران، علمی و فرهنگی.سفرنامه، ترجمه شجاع (.2363دالواله، پیترو )

 وستداران کتاب.های ایران، ترجمه محسن صبا، تهران، انجمن د(. زیبایی2232دلند، آندره دولیه )
رویکــرد ایرانیــان عصــر صــفویه بــه اختراعــات (. »2312لــو، یوســف و مقصــودعلی صــادقی )تابســتان رحــیم

 .92 -91، ص 22، نشریه علوم انسانی و اجتماعی تبریز، ش «اروپایی
 .2التواریخ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، اساطیر، ج (. احسن2310بیگ )روملو، حسن

 سینا.. سفرنامه سانسون، ترجمه تقی تفضلی، تهران، ابن(2307سانسون )
 .0و  3، 2(. سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال یغمایی، تهران، توس، ج 2360شاردن، ژان )

 (. سفرنامه، ترجمه غالمرضا سمیعی، تهران، نو.2373، دن گارسیا دسیلوا )فیگوئروا
ــالح  ــی، محمدص ــدباقر )قزوین ــن محم ــه2362ب ــوادر، ترجم ــعراء  (. ن ــاَورات الش ــاء و ُمح ــرات االدب ُمحاَض

 اهتمام احمد مجاهد، تهران، سروش.بن محمد راغب اصفهانی، به والُبلغاء، تألیف ابوالقاسم حسین 
ــودا ) ــادوز ی ــکی، ت ــع 2397کروسینس ــم، مجم ــبی، ق ــان طهماس ــه ساس ــکی، ترجم ــفرنامه کروسینس (. س

 ذخائر اسالمی: کتابخانه و موزه ملی ملک.
 ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی. ،(. سفرنامه2373نگلبرت )کمپفر، ا

 .2(. فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ج 2362معین، محمد )
 
 
 




