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  پيشگفتار
  

  

رشدي راشد در طول بيش از پنج دهه كار علمي خود تصور ما را از تاريخ علم 
گسترة كار او . دوران اسالمي و نيز از تاريخ علم به طور كلّي دگرگون كرده است

گيرد، توجه  كه از دوران باستان تا قرن هفدهم ميالدي و گاه پس از آن را در بر مي
هاي  هاي او كه بسياري از رشته عت پژوهشهمزمان او به تاريخ و فلسفة علم، وس

شود، دستاوردهاي او  هاي فيزيكي و فلسفي را شامل مي رياضي و برخي از رشته
هايي از رياضيات و فيزيك  ها كه گاه به بازبيني كلّي تاريخ حوزه در اين حوزه

ن هرچند مورخا. كنند انجاميده است، همه بر لزوم توجه بيشتر به كار او داللت مي
ها و حتي كساني  هاي او آگاهي دارند اما بيشتر درسخوانده علم عمدتاً از پژوهش

باشند، چندان چيزي در   كه به تاريخ علم عالقه دارند بي آنكه متخصص اين رشته
ويژه در زبان فارسي چشمگير است، هرچند  اين كمبود به. دانند اين زمينه نمي

بر داوري ما در بارة سرنوشت علم در تمدن هاي راشد مستقيماً  بسياري از پژوهش
گذارد و بنا بر  اسالمي و نقش آن در جامعة اسالمي، و از جمله در ايران، تأثير مي

اين همة كساني كه به سرگذشت فكر در اين جامعه و سرنوشت اين تمدن 
هاي اصلي اين  دست كم يكي از علت. انديشند از توجه به آن ناگزيرند مي
فنّي بودن آثار راشد و حجم عظيم آنهاست كه خوانندة غير متخصص را  توجهي بي

بر اين عامل، زبان اصلي اين آثار را هم بايد افزود كه در بيشتر . كند گريزان مي
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هاي ديگر  موارد فرانسوي است، گرچه برخي از آثار راشد به بسياري از زبان
  .ترجمه شده است

كتاب دو . اين خأل فراهم آمده استاين كتاب به قصد پر كردن بخشي از 
اي با او و دو  بخش اول در بارة كار راشد است كه مشتمل بر مصاحبه. بخش دارد

مصاحبه . مقاله در بارة جايگاه آثار او در تاريخ نورشناسي و تاريخ رياضيات است
را  اسالميبا راشد سير فكري او و علّت گرايش او به تحقيق در تاريخ علم دوران 

هاي پژوهشي و زندگي  دهد و نيز پيوندي را كه در اين سير ميان انگيزه ضيح ميتو
در دو مقالة ديگر اين بخش، گذشته . كند شخصي و اجتماعي او هست روشن مي
ام به نگاه راشد به تاريخ علم در تمدن  از موضوع خاص هر مقاله، سعي كرده

  .ماسالمي و تفاوت كار او با مكاتب ديگر نيز بپرداز
اي را دارد بر بخش دوم كه ترجمة هشت مقاله از راشد  اين بخش حكمِ مقدمه

سعي شده است كه اين مقاالت از . هاي مختلف تاريخ و فلسفة علم است در حوزه
بنا بر اين . كلّي به جزئي مرتّب شوند و جوانب گوناگون كار راشد را در بر بگيرند

نگاري علم عالقه دارند در آن  سألة تاريخرود كه هم خوانندگاني كه به م اميد مي
هايي براي تأمل بيابند، هم خوانندگاني كه به جايگاه علم در تمدن اسالمي  مايه
انديشند، و هم كساني كه موضوع كارشان علوم خاص يا فلسفة علم و يا نسبت  مي

 كنند و بنا بر اين دو بخش كتاب يكديگر را تكميل مي. ميان فلسفه و علم است
  . ها را با يكديگر و در كنار يكديگر بخواند خواننده بايد آن

المقدور غير تخصصي باشند، اما ماهيت  ام كه اين مقاالت حتي هرچند كوشيده
توان در آن به كلّيات اكتفا كرد و ورود در  تاريخ علم طوري است كه نمي

ين كتاب جز با اين حال، اميد دارم كه ا. هاي فنّي غالباً ناگزير است بحث
  .دانشجويان و پژوهشگران تاريخ علم به كار گروه وسيعتري از خوانندگان هم بيايد

وي نه تنها . فراهم آمدن اين كتاب بدون همكاري حسن اميني ممكن نبود
سازي كتاب، كه در  ترجمة چند مقاله را بر عهده گرفت بلكه در همة مراحل آماده

همچنين . از او بسيار سپاسگزارم. نها نگذاشتزماني بسيار كوتاه انجام شد، مرا ت
بايد ياد كنم از مرحوم محمدهادي شفيعيها، انسان وارسته و استاد خدمتگزار 

الدين طوسي به  اي از راشد را در بارة شرف رياضيات، كه سالها پيش نوشته
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اين مقاله در اين . چاپ شد نشر رياضيدرخواست من ترجمه كرد كه در مجلّة 
از مسعود صادقي و حنيف قلندري و فاطمة كيقبادي و . آمده استكتاب هم 

از (و زينب كريميان ) از پژوهشكدة تاريخ علم دانشگاه تهران(احسان رمضاني 
) از انتشارات هرمس(و لطف اهللا ساغرواني و معصومة بصيري ) 7دانشگاه پاريس 

  .كنم كه هر يك در فراهم آمدن اين كتاب نقشي داشتند هم تشكّر مي
هرچند ناچيز به شخص راشد و حقّي كه اميدوارم اين كتاب اداي ديني باشد 

اي براي دلگرمي و كار براي  علم و شخص من دارد، و نيز مايه  او بر گردن تاريخ
  .اند يا در پيش خواهند گرفت پژوهشگران تاريخ علم در كاري كه در پيش گرفته

  حسين معصومي همداني

  1397ارديبهشت 

  



  
  
  
  
  

  بخش اول
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  
  
  
  

  1*گفتگو با رشدي راشد
  
  

تحصيالت شما در مصر و پس از آن در . از سير كاري شما شروع كنيم
  فرانسه چه بود؟

تحصيالت من در سه زمينه انجام . پاسخ اين پرسش در واقع بسيار ساده است
براي تحصيالت  .علمي و اهيدانشگ بيرون دانشگاهي، كالسيك تحصيالت :گرفت

اي  با وجود آشنايي: كالسيك دانشگاهيم، من بعد از دبيرستان انتخابي كرده بودم
داشتم تصميم گرفتم فلسفه بخوانم و بنا بر اين به تحصيل فلسفه  رياضياتكه با 

                                                 
* Régis Morelon et Ahmad Hasnawi, De Zéonon d’Elée à Poincaré : Recueil 

d’études en hommage à Roshdi Rashed, Peeters, Paris-Louvain, 2004. 

  . ترجمة حسين معصومي همداني
كريستيان اوزل . اند انجام داده احمد حسنوي، كريستيان اوزل و رژيس مورلون اين گفتگو را

)Christian Houzel (رياضي فرانسه و مسؤول پيشين  استاد رياضي، رئيس اسبق انجمن
احمد حسنوي، . است) CNRS(در مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه » آرشيو بورباكي«

 او تخصصحوزة  و اسالمي در مركز مّلي تحقيقات علمي فرانسهمحقق تاريخ فلسفة 
، محقق در تاريخ نجوم، رئيس )Régis Morelon(رژيس مورلون  .سيناست ابن طبيعيات
پژوهشكدة  پيشين رئيس و »بي و قرون وسطيعرز تاريخ علوم و فلسفة مرك«پيشين 

  .است قاهره در شرقي مطالعات دومينيكي
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در عين حال، به داليل شخصي آموزش كالسيك . در دانشگاه قاهره پرداختم
ر حوزة زبان، و در اين زمينه استاد من يكي از هم ديدم، به خصوص د

آموزش بيرون . دانان آن زمان مصر يعني محمود شاكر بود ين زبانتر بزرگ
دانشگاهي من از منابع مختلف بود، از همان سال دوم رشتة فلسفه، لزوم 

را احساس كردم و اشتياق اين كار را هم داشتم و در اين  رياضياتبازگشت به 
ه با دانشكدة علوم دانشگاه تماس گرفتم تا به من اجازه بدهند كه زمان بود ك

اين اجازه را به من دادند، ولي بدون حق . را شروع كنم رياضياتتحصيل 
از  .بود ان در دو دانشكده ممنوعنويسي همزم امتحان دادن، چون در آن زمان نام

ه فرانسه خواهم دانستم كه ب همان ابتدا، و حتي پيش از ورود به دانشگاه، مي
رفت، اين تصميم را از همان وقتي گرفته بودم كه تحصيالت فلسفيم را شروع 

سالگي براي  انداختند كه از شانزده كردم، و دوستان و استادانم مرا دست مي
گذراندن  ام كه بعد از تصميم گرفته ام و ريزي كرده آموزش علميم برنامه

پاريس را دانسته انتخاب كردم، . نسه برومامتحانات، و فارغ از نتيجة آن، به فرا
در آن زمان اين شهر به مهد آزادي بودن افسانه شده بود، و  ن كهبه اي توجهبا 
در . الزم نيست كه انسان به نظام خاصي پايبند باشدن جا گفتند كه در آ مي

اين . همان زمان از آكسفورد هم پذيرش گرفتم، ولي ترجيح دادم به فرانسه بروم
روشنفكران مصري، : بود سنّتتخاب يك دليل ديگر هم داشت و آن مسالة ان

ديرينة  تحصيل در  سنّتهاي ديگر، وارث   چه در حوزة فلسفه و چه در زمينه
فرانسه، و به عبارت بهتر در پاريس، بودند و يا در قاهره پيش استادان مدعوي 

  .ددرس خوانده بودن 2و الكساندر كويره 1چون آندره الالند
  

                                                 
1. André Lalande 
2. Alexandre Koyré  
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آيا ممكن است اجماال ً . بارة دورة مصري كار شما دارمدو سؤال در
اي در بارة فضاي فكري مصر آن زمان بگوييد، يعني مصر  چند كلمه

چه نوع ن جا توضيح بدهيد كه درآ ، و بعد هم ممكن است50دهة 
  اي ديديد؟ آموزش فلسفه

 ــ ل وجود داشتفكري نسبتاً پويا و نسبتاً فعا سنّتدر مصر دهة پنجاه يك 
جواني كه به اندازة كافي ذهن بازي داشت، : منظورم يك محيط فكري است

اي كه در آن زمان در محيط مصر وجود  ي فكريها توانست از جريان نمي
اگر دنبال : همچنين امكانات واقعي آموزش وجود داشت. داشت متأثر نشود

ن اگر دنبال اهل علمي كرديد، همچني ي مهم بوديد، حتما پيدا ميها دان زبان
  . كرديد بوديد كه تحصيالت درست و حسابي كرده باشند، باز هم پيدا مي

آميزي بود كه ميان  وضعيت تناقض اامبنا بر اين محيط اين گونه بود، 
چنين محيطي براي . دموكراسي بيش از اندازه و ديكتاتوري نوسان داشت

ي آن ها يت جوانخصوص شخص خته شدن شخصيت بسيار مهم است، بهسا
من شخصاً از همان ابتدا جزء مخالفان . بعد از آن كودتاي نظامي رخ داد. دوره

من اصالً اعتقاد نداشتم كه با كودتاي نظامي : بودم، و دليلم هم بسيار ساده بود
بعد هم ملي كردن كانال سوئز پيش آمد كه تا . بتوان جامعه را متحول كرد

در چنين . در آن زمان من ديگر در مصر نبودم ااماي اميدبخش بود،  اندازه
ي ها توانست به همة نظام اي مي اي، هر دانشجو و هر جوان قاهره محيط فكري

بنا بر اين الزم نبود كه براي دستيابي به اين . فلسفي جهان دسترسي پيدا كند
. آشنا باشد يا فوق العاده بااستعداد باشد كامالً ها چيزها انسان قبالً با آن

. استادان نه خيلي خوب بودند و نه خيلي بد. تحصيالت فلسفي چيز ديگري بود
بنا بر اين . دانشگاهياني بودند كه غالبا از سوربون دكتراي دولتي گرفته بودند

بتوان هيچ يك از ايشان را فيلسوف  ن كهمثل استادان ديگر بودند، بدون اي
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