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  صربه دیعبدالحم ادبودی

  ام صبرهدجمیل رجب و آف. 
  افشار غالمحسین صدری

صبره، استاد ممتاز تاریخ علوم دورۀ اسالمی دانشگاه هاروارد، پس از ») باشی(«عبدالحمید ابراهیم 
ــاری در  ــوالنی بیم ــک دورۀ ط ــامبر ۱۸ی ــت  ۱۳۹۲آذر  ۲۰۱۳/۲۷ دس ــینگنتن ایال ــهر لکس در ش

در یک خـانوادۀ متوسـط  ۱۳۰۳خرداد  ۱۸/ ۱۹۲۴ژوئن  ۸ماساچوست در آمریکا درگذشت. او در 
معمولی در شهر طنطای مصر به دنیا آمد. صبره، چون تنها فرزند بازمانـدۀ والـدینش بـود، توانسـت 

آوردن یـک بـورس تحصـیلی  تسـد بهمحلی قبطی با بردن مدرسۀ  انیبه پادرس بخواند. او پس از 
وارد رشتۀ فلسفه در دانشگاه نوبنیاد اسکندریه شد. در آنجا از محضر فضالیی همچون یوسف کـرام 

بداوی منتقد ادبی، شـاعر و متـرجم بعـدی، محمـود  یمند شد. محمد مصطف و ابوالعال عفیفی بهره
 ۱۹۵۰دوستان دانشگاهی او بودنـد. در سـال  ملهازج سینو داستانمرسی هنرپیشه و ادوارد الخراط 

بـه در آنجـا  ۱۹۵۵ در سـالدولت مصر او را برای تحصـیل بـه مدرسـۀ اقتصـاد لنـدن فرسـتاد و او 
اش نانسی ساتن ازدواج کرد، همـراه او  در فلسفۀ علم دکترا گرفت، با همکالسی یی کارل پوپرراهنما

آنـان تصـمیم بـه تـرک  ۱۹۶۲یس پرداخت. در سال به مصر بازگشت و در دانشگاه اسکندریه به تدر
آورد. او که همیشـه جامعـۀ بریتانیـا را  به دستمصر گرفتند و صبره در مؤسسۀ واربورگ لندن شغلی 

کرد، در آنجا از دوستی دانشمندانی همچون کـارل پـوپر، ارنسـت گـامبریج، فرانسـیس  تحسین می
در بخش تـاریخ علـم دانشـگاه  تیعضو شنهادیپ ۱۹۶۲پ. واکر برخوردار شد. در سال  ییتس و د.

 به ۲۰۰۵کرد. در سال  کار می در آنجا ۱۹۹۶ در سالاش  هاروارد را پذیرفت و تا هنگام بازنشستگی
یک عمر، نشان جورج سارتون را از انجمن تاریخ علم دریافت کرد. پـیش از آن  خاطر دستاوردهای

به او اهدا شده بود. صبره و همسرش پنجاه و هشت سـال در  هم جایزۀ بنیاد کویت برای ترویج علوم
  و با فرزندانشان آدام و پیتر زندگی کردند. کنار هم

آثار صبره دارای سبکی مناسب و محتوایی هوشمندانه است که در آثـار مشـابه کمتـر هماننـدی  
  است.  سالمی داشتهتر از متخصصان تاریخ علوم دورۀ ا ای گسترده  دارد. همچنین تأثیر آثارش دامنه

بـود و نخسـتین اثـرش  علوم اروپای جدید لیدر اوای اولیۀ صبره در زمینۀ نورشناسی ها پژوهش
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ای در یک صفحه و نیم در شرح آزمایش فوکو منتشـر شـد. برخـی ایـن آزمـایش را  به صورت مقاله
بـردن یـک اشـتباه  دانستند. هدف مقالـه از میـان می» ای نور نیوتن آخرین میخ بر تابوت نظریۀ ذره«

 ها سـالی او در آن ها پژوهشتاریخی بود، هدفی که در کارهای بعدی صبره هم دنبال شد. محصول 
منتشر شـد کـه مـتن تجدیـدنظر شـدۀ نور از دکارت تا نیوتن  های نظریهتحت عنوان  ۱۹۶۷در سال 

هـای نورشـناختی  ی محکم تـاریخی در نظریـهها پژوهش. این اثر متکی بر بوداش  نامۀ دکتری پایان
تـاریخ و فلسـفۀ شناسی علم بود. ترکیب  ها با روش سدۀ هفدهم میالدی، با تکیه بر ارتباط این نظریه

علـــم، کـــه موجـــب تکـــوین 
ــــا آموزش ــــد، از ه ــــبره ش ی ص
شــد.  ی پــوپر ناشــی میهــا آموزش

 نیتـر مهمصبره از بسیاری جهـات 
شمار  ۀ تاریخی بهنیزمپوپری دارای 

اش  سـفیآمد. ولـی آمـوزش فل می
  نداشت. از آن کمی هم هیچ دست

با اینکه صبره پس از بازگشـت 
از بریتانیا به مصر، اسـتاد جـوانی 

هایش  عالقه در بخش فلسفه بود،
از فلسفۀ علم و اوایل علوم جدید اروپایی تغییری جدی کرده بود. بیشتر همکاران و آشنایانش تصور 

ایـن  درواقـعاست. ولی » طبیعی«های میانه تا حدی  کردند توجه او به علوم دورۀ اسالمی و سده می
میلی و همراه با تأسف بود. دربارۀ نورشناسـی در سـدۀ هفـدهم کارهـای نـاکردۀ  تصمیم از روی بی

نظیـف فیزیکـدان مصـری، کـه اثـر مهمـی  یی صبره با مصطفها مالقاتزیادی وجود داشت. ولی 
م دورۀ اسـالمی بایـد وابن هیثم نوشته بود، او را متقاعد کـرد در زمینـۀ تـاریخ علـ نورشناسیدربارۀ 

ویژه فرانسیس ییتس  گ، بهرشود. پس از بازگشت به بریتانیا همکارانش در واربو انجامکارهای زیادی 
علمی عربی مربـوط بـه  یها متنزبانی خود را در فهم  یها ییتوانااو را تشویق کردند  پ. واکر و د.

اصـل موضـوع پـنجم » اثبـات«در  هایی مقالـهکار گیرد. او وقتی هنوز در مصر بود   دورۀ اسالمی به
آمریکـا تـرک گفـت و بـه  قصد بهبریتانیا را  که یهنگامکرد و  منتشراقلیدس مربوط به خطوط موازی 

اسـالمی خود را به انتشار آثار مربوط به علوم دورۀ  یها تالشاستادی هاروارد منصوب شد توانست 
  محدود کند.

چنانکه گفته شد، آثار مربوط به اصل موضوع پنجم اقلیـدس وقتـی انتشـار یافـت کـه صـبره در 
در واربورگ دربارۀ ثابت بن قره و سیمپلیکیوس  یتوجه قابلبا آثار  ها نیو اکرد  اسکندریه تدریس می
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انـد،  به مـا درک بهتـری داده نامیده شود،» هندسۀ نااقلیدسی«تواند  دنبال شد؛ آثاری که از آنچه می
 گرچه آثار او در این زمینه 

ً
 ۱۹۸۰است. صبره عالقۀ خاصی به منطق داشت و مقالۀ سـال  کمتر نسبتا

شناسـی منطـق در میـان  بـرای کسـانی کـه بـه وضـعیت شناخت» سینا موضوع منطق ابن«او دربارۀ 
  مند باشند بسیار خواندنی است. فیلسوفان دورۀ اسالمی عالقه

ابن هیثم (بـا همکـاری نبیـل شـهابی) متوجـه  شکوک علی بطلمیوسدر جریان تصحیح  صبره
شک انگیزۀ اولیه بحثی بود کـه بـه نورشناسـی بطلمیـوس  مطالعۀ نجوم دورۀ اسالمی شد. گرچه بی

هایی با ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با ایـن بحـث در انتقـاد از  مقاله اختصاص داشت، صبره بعدها
 فیزیکی مناسب برای حرکات اجرام سـماوی یها طرح و ناتوانی او را در ایجاد ر کردمنتشبطلمیوس 

حرکت یکنواخت دورانی کرات در افالک  فیزیک سماوی، که مستلزم ۀشد رفتهیپذهای  قانون نقض و
در  شـده ارائه یها مـدلاست، نشان داد. بخشی از این عطف توجه به نجوم ناشـی از کشـف برخـی 

باور بود که به اعتقاد آنان نقـش مهمـی در کـار ه ا. اس. کندی و اتو نویگوسیلۀ  ابن هیثم به شکوک
 در موردزنگ و محتاط بود و  به گوش» ها یبسترساز«کپرنیک داشت. ولی صبره همیشه در مورد این 

 ؛داد نجوم بعدی اروپا هشدار مـیبستر آن در بررسی بستر خودش و  قرار دادن این سنت در بیرون از
کید کرده است. نوشتۀ دیگری در زمینۀ نقد  )،۱۹۹۸( »هیئت عالم«مقالۀ نقد  درای که  نکته بر آن تأ

اسـالمی  یهـا افتیرهتنها در  بود، اثری که نـه» جوم بطلمیوسن در برابرشورش اندلس «بطلمیوس 
راجـع مهمـی  یها بحثشرق و غرب نسبت به نجوم بطلمیوس اهمیت داشت، بلکه در برانگیختن 

  توجه بود. درخوربه نهضت فکری سدۀ دوازده میالدی در اسپانیای اسالمی نیز 
اسالمی بـود.  اتیالهصبره عالقۀ دیرپای او به کالم، یعنی  یها پژوهشهای جالب  یکی از جنبه

کید می که چنان یول ای   شد. جنبـه ای بود که تنها دفاعیات دینی را شامل نمی کرد، این رشته اغلب تأ
 که 

ً
تـوان آن را  کرد، ایجـاد فیزیـک جدیـدی بـود کـه بـا تسـامح می توجه او را جلب می مخصوصا

داد. همچنـین بـه فراینـدی  موضوعی که در اواخر کـارش بـه آن عالقـه نشـان مـی -گرایی نامید اتم
 وارد کالم کرد. این موضوع مند شد که فلسفه و علم یونانی عالقه

ً
دی ای برای اثر بع زمینه مآب را بعدا

  شد. »های میانه اسالمی سده اتیالهعلم و فلسفه در «او با نام 
) ترجمـۀ آن ۴-۱هـای  ابـن هیـثم (باب المنـاظر کتابکار صبره در زمینۀ نورشناسـی تصـحیح 

متعـددش در ایـن  های مقالـهنشده اسـت)، همچنـین  هنوز چاپ ۵و  ۴های  ؛ باب۳-۱های  (باب
تنها در  واضـح، بصـیرت و پـژوهش محتاطانـۀ او نـه. بیـان سـتزمینه گـواهی بـر دانـش عمیـق او

  خوبی نمایان است. هایش، بلکه در تصحیح، ترجمه و شرح او از آثار پیشینیان هم به نوشته
دستاوردهای فراوان صبره این است که نشان داد کار ابن هیثم در زمینـۀ نورشناسـی یـک  ازجمله

او ابن هیثم بود، نه کپلـر  که کند تأکید می حال نیدرعجهش انقالبی نسبت به کارهای پیشین است، 
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نصـیب گذاشـت، ولـی  را از دیدن تکمیل ایـن طـرح بی ما یا نیوتن. متأسفانه بیماری طوالنی صبره
توانیم این تسکین خاطر را داشته باشیم که بخـش چشـمگیری از کـار بـه ثمـر رسـیده  کم می دست
  است.

دورۀ اسالمی نیست، بلکه کل تاریخ علم و تفکر اهمیت کار صبره در این زمینه منحصر به علوم 
پـوپر و  فقـر تـاریخیگریهایش، ازجملـه  اسـکندریه از طریـق ترجمـه شـود. صـبره در را شامل می

یان لوکاشویچ تعدادی از آثار مهم را به دانشجویانش  جدید های ارسطو از منظر منطق صوری قیاس
سـینا را فـراهم کـرد. همچنـین از طریـق  ابنی شـفاانتقـادی بخشـی از  تصحیحشناساند. او بعدها 

اسـالمی بـه جریـان کلـی  دورۀ مودر وارد کـردن علـ ای دانشمندان فرهنگ زندگینامهدر  هایش مقاله
حال درخور توجه ابن هیثم اسـت. صـبره طـی  تاریخ علم خدمت شایانی کرد، که ازجملۀ آنها شرح

وم دورۀ اسـالمی پرداخـت کـه همگـی آنهـا دربـارۀ علـ منتشرشدهبه بررسی بسیاری از آثار  ها سال
 نیتـر مهمهای دروس دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته اسـت.  است و بارها در دوره» کاربرپسند«

اسـت کـه از محـدودۀ » سازی بعدی علوم یونانی در آثـار دورۀ اسـالمی اقتباس و بومی«اینها مقالۀ 
ج بعدی این عبارت در انواع آثـار بـود). صـبره در رود (گواه آن روا می علوم دورۀ اسالمی بسی فراتر

ماننـد اوسـت،  یهـا آموزشطور ضمنی برخی موضوعات را مطرح کرد که ویژگـی آثـار و  این اثر به
زمینۀ فکری (ولی با نگاهی کوتاه به زمینۀ اجتماعی و سیاسـی)، خطـر اشـتباهات تـاریخی  تیاهم

مـآب در اسـالم (بـومی شـدن آن  علم و فلسفۀ یونانی دار بودن (اشتباه در تقدم و تأخر وقایع)، ریشه
نشست  در سخنرانی جای در حاشیه ماندن)، و ویژگی انتقال بسیار سریع آن به جهان اسالم. صبره به

بـه موضـوع  »وضع علوم عربی، مکان در برابر منشأ«عنوان ، تحت ۱۹۹۵ در سالساالنۀ تاریخ علم 
 
ً
  ١پوپری بود، یعنی خطرهای منشأباوری و اهمیت توجه به مکان. دیگری پرداخت که عمیقا

صبره از راه تدریس، مشاوره و راهنمایی هم در پیشرفت تاریخ علم اثرگذار بود. او در واربـورگ و 
های میانـه و  هاروارد تأثیر مهمی بر برخی مورخان و متخصصان فلسفۀ علـم باسـتان، التینـی سـده

کـه در شـمار  حمایـت و تشـویق بسـیاری از مورخـان و فیلسـوفاناوایل عصر جدیـد داشـت و در 
نامـۀ دکتـری را  کم هفـت پایان دانشجویانش بودند، در اوایل کارشان کوشا بود. او در هاروارد دست

هایشان در زمینۀ  راهنمایی کرد و برای برخی دیگر نقش حامی داشت. همۀ دانشجویانش در پژوهش
ای اسـت از  اند که قدردانی شایسـته و کالم آثار سودمندی داشتهاخترشناسی، نورشناسی، ریاضیات 

  یک انسان و کارهایش.

                                                    
  م.-های علمی است.  بومی بودن یا از جای دیگر منشأ گرفتن اندیشه ،. منظور١




