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سرمایههای علمی تمدن اسالم و ایران
بالوحسین رحیمی

1

چکیده
به ربم حجم انبوه کدب ،وقانت ،و یااااشتهای وخدلف ار تحلیل آثار علمی ،فنی ،هنری ،فلسهی ،عرفانی ،اابی،
تهسیری ،و نظایر اینها ،که از اوران شکوفایی و ارخشندگی تمدن اسالوی بر جای وانده است ،کمدر اثری وی-
توان یافت که ویراث برجای وانده را از این ونظر بکاوا که کدام بخ ها کماکان قابل اسدهااه است .به عبارت
ایگر ،یکی از پرس های اساسی آن است که آیا ویراث علمی و فنی بر جای وانده از اوران شکوفایی تمدن
اسالوی قابل اعدنا و حدی ار عصر جدید قابل اسدهااه است؟ این وقاله پاسخگویی به پرس

وذکور را کانون

بحث خوا قرار اااه است و ودعی است که نظاوات علمی و فنی ،فلسهۀ علم و صنعت ،سنت علمی و حرفهای ،و
ودن و وحدوای علوم و فنون ،از ووارث ارزشمند تمدن اسالوی است که بخ هایی از آنها اگر با رویکرا جدید
وورا تحلیل قرار گیرند ،کماکان قابل اسدهااهاند .با توجه به گسدراگی وطلب ،توجه وقاله وعطوف به علوم طبیعی و
فنون وهندسی با تمرکا بر یک حوزۀ خاص علمی وانند فیایک ،خواهد بوا .ار این راسدا تالش شده که عمدتاً
تجربهها و یافدههای نگارنده طی یک اهۀ اخیر به عنوان صحت ودعای تحلیل وعرفی شوا.
کلیدواژهها :تمدن اسالوی ،ویراث علمی و فنی ،علوم طبیعی ،فیایک ،صنعت ،وهندسی

--1مقدمه
یکی از پرس های اساسی ار ارتباط با ویراث تمدن اسالوی آن است که آیا اانشمندان و فناوران اورۀ اسالوی
اربارۀ علوم تجربی و فنون وهندسی اندیشیده اند؟ آیا آثار علمی و صنعدیِ ارخور توجه پدید آوراه اند؟ آیا همه
یا پارهای از آنچه بر جای وانده کماکان قابل اسدهااه است؟
وطالعۀ آرای علمی اانشمندان و آثار فنی وهندسان اورۀ اسالوی نشان وی اهد که آثار ارزشمندی از اوران
شکوفایی تمدن اسالوی ار حوزۀ علوم طبیعی و اان

و فنون صنعدی بر جای وانده است .عالوه بر این ،تعداای از

حکمای وسلمان ار خصوص علم و صنعت اندیشیدهاند و آرای قابل والحظهای بر جای نهااه اند .نمونه های اول
ار قلمرو علم تجربی و صنعت و وهندسی قرار ویگیرند و نمونه های اوم به حوزۀ فلسهۀ علم و صنعت تعلق

 .1استاد دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس
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اارند .علما و وهندسانی وانند زکریای رازی ،بنوووسی ،ابوریحان بیرونی ،کرجی ،ابن سینا ،جاری ،عبدالرحمان
خازنی ،ابن هیثم ،قطبالدین شیرازی ،و کمال الدین فارسی علوم و فنون را گسدرش اااهاند بدون اینکه از بخ
نظری این علوم بافل باشند .و عالمانی وانند فارابی ،ابن سینا ،ناصر خسرو ،خواجه نصیرالدین طوسی ،قطب الدین
شیرازی از جمله حکمایی هسدند که به برخی از حوزه های علوم طبیعی وروا کراه اند و پاره ای وجوه صنعت را
ود نظر قرار اااه اند و به هر او ونظر تجربی و برهانی (فلسهی) توجه کراه اند .عالوه براین ،اانشمندان وسلمان
طی چند قرن تالش ،نظاوات علمی و فنی ونحصر به فرای پدید آوراه اند که حدی با وعیارهای اوروز قابل والحظه
و بهرهگیری است.
این وقاله ،وعرفی بخشی از ویراث بر جای وانده از تمدن اسالم و ایران را ار حوزه های علوم طبیعی وفنون
وهندسی کانون بحث خوا قرار اااه است.
-2رویکردهای تحلیل منابع علمی و فنی تمدن اسالمی
کاوش ویراث تمدن اسالوی به گونه ایکه ندایج حاصل از این کاوش ار زوان حاضر نیا قابل اسدهااه باشد ونوط به
اتخاذ رویکرا صحیح ،سازنده ،و نوآورانه ار وقایسه با کار پیشینیان است .ار زیر به وهمدرین رویکراهایی که
وبدنی بر آنها ویتوان ونابع علمی و فنی تمدن اسالوی را کاوید ،اشاره ویشوا.
-1-2رویکرد تاریخی:
یکی از رایجترین رویکراها به ویراث علمی هر تمدنی ،رویکرا تاریخی است .تاریخ علم ،اانشی است که
چگونگی وقایع علمی و تبیین چرایی و چگونگی وقوع آنها را ار بسدر تاریخی بررسی ،وطالعه و تحلیل ویکند.
حاصل تدبعات تاریخی اسدخراج حقایقی است که کاویابیها و شکستها ،توسعه و عقبواندگی علمی یا فنی
تمدن و جاوعه وورا وطالعه را وشخص ویکند .فرجام این وطالعه آشنایی نسل جدید با یافدههای نسلهای گذشده
ار آینه تاریخ است.
ار هر حال ،به ربم ارزشمندی رویکرا تاریخی ،این رویکرا از وحدوای فعالیت های علمی گذشدگان کمدر
خبر می دهد ودر نتیجه به استناد یافته های این رویکرد نمی توان پیوند عمیقی با گذشته برقرارکرد .بویژه
اگر توجه کنیم که در ایران گسستی حداقل چهار قرن در حوزۀ علم و فناوری رخ داده است .از این رو در
جامعه ایران اتخاذ رویکرد تاریخی برای پیوند با سرمایه های علمی و فنی و یا بهرهگیری روزآ مد از میراث بر
جای مانده ناکافی است .از این رو در کنار مطالعات تاریخی علم و فناوری در تمدن اسالم و ایران باید از نتایج
حاصل از فعال ساز ی رویکردهای دیگر نیز بهره گرفت.
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در رویکرد تاریخی ما از تاریخ تمدن ،تاریخ علم ،و تاریخ صنعت و فناوری سخن می گوییم و کمتر متعرض
محتوای علمی و فنی آثار و منابع بر جای مانده می شویم.

-2-2رویکرد محتوایی و علمی :تمدن؛ علم؛ صنعت و فناوری
این رویکرا ضمن توجه عمووی به تاریخ تحونت علم و فناوری توجه اصلی خوا را به وحدوای آثار علمی و فنی
بر جای وانده وعطوف وی کند .ار این بررسی ،به او حوزه توجه وی شوا:
الف -بررسی وحدوای وطالب ار ظرف زوانی تاریخ پدید آودن آنها .ار این بررسی وطالب ونسوخ و وغلوط از نظر
انطباق با واقع ،وشخص و تعیین وی شوا .به وطالبی که کماکان وعدبرند ،فارغ از سطح اشواری و پیچیدگی آنها،
توجه ویژه ویشوا.
 با توجه به سط ح علمی وطالب ،ووارای که احدمال اسدهااۀ آنها ار زوان حاضر اااه وی شوا ،وشخص و بهصورت اقیق تحلیل وی گراا .سعی وی شوا که وطالبِ برگایده با زبان علمی جدید وورا بازنویسی قرار گیرند.
-3-2رویکرد فلسفی و برهانی:
ار این رویکرا ،علم و صنعت و فناوری خوا ووضوع برای بررسی های نظری و برهانی و کالً فلسهی ویشوند .ار
رویکراهای تاریخی و علمی و وحدوایی وعمونً عواول فرهنگی ،ارزشی و حدی اینی ار وحدوای بررسی ها و
تحلیل ها وؤثر نیست .چرا که واهیت علوم ار تمدن های وخدلف بالباً یکسان است و تهاوتی فیمابین وثالً ریاضی
یا فیایک و یا نجوم یونانی و اسالوی نیست .اوا ار بخ

فلسهۀ علوم یا فلسهۀ صنعت این نگرش های اجدماعی

وسدقیماً اثرگذارند و لذا ندایج حاصل از آن ار تمدنهای وخدلف ودهاوت است .ار هر حال اگر ار پی یافدن
نسبت بین علم و فلسهه ار تمدن اسالوی هسدیم باید این رویکرا را ار بررسی آثار برجای وااه ار پی

بگیریم.

-4-2رویکرد تعلیمی (آموزشی وکمک آموزشی):
این رویکرا بر اسدهااه از ونابع علمی تمدن برای کدب آووزشی ،کمک آووزشی و بهره گیری ار فناوری آووزشی
تأکید اارا .ندایج حاصل از این رویکرا پیوند عمیقی بین اان
تمدنی را ار بسدر تاریخی فراهم وی آورا.

قدیم و جدید برقرار ویکنند و پیوسدگی علمی و
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های زیرین به بخشی از ویراث علمی و فنی تمدن اسالوی که عمدتاً ار حوزۀ علوم

طبیعی و فنون وهندسی ویگنجند ،با تأکید بر رویکراهای وحدوایی و تعلیمی ،اشاره وی شوا .پی

از آن ،یکی از

اسداوراهای وهم علمی وسلمانان ار ارتباط با اسدقرار نظاوات علمی وفنی وعرفی ویگراا.

 -3نظام علم و فناوری
به اعدقاا نگارنده وهمترین عاول تمدنساز ار هر جاوعه ای نظام علمی به وعنای اعم آن است .به عبارت ایگر ،هیچ
تمدنی پا نگرفت و رشد نکرا وگر اینکه از یک نظام علمی قدرتمند ،پویا و زاینده برخوراار بواه است .تمدن
1

یونانی بهربم وحدوایت ورزهای جغرافیایی و طول عمر کوتاه ،یکی از تمدنهای بارگ بشری وعرفی شده است.

علت اصلی ،نظام علمی قدرتمندی بوا که بر اساس فعالیتهای پیشروانۀ اانشمندان برجسده آن ایجاا شده بوا .اوا
اوپراتوری روم ،بهربم ایرپایی (حدوا قرن اوم قبل از ویالا تا قرن چهارم بعد از ویالا) ،اقدصاا توانا ،قدرت
نظاوی برتر ،و ار برخی از وقاطع زوانی نظام سیاسی پیشرو ،هیچگاه تمدنساز نشد .علت اصلی فقدان نظام علمی
پویا و کارآود بوا.
وهمترین بخ ها و وؤلهههای سازندۀ نظام علمی (و فناوری) ار هر تمدنی بدین قرارند:
الف -نظام آووزشی؛ یا نظام یااگیری و یاااهی؛
 سنت علمی؛ یا طریق و سلوک فرای و جمعی اتخاذ شده ار کسب و اندقال وعرفت علمیج -روش تحقیق؛ یا شیوۀ ارزشیابی علم و کسب وعرفت جدید؛
ا -نحوه به کارگیری علم ار حوزۀ عمل.
ریشههای تمدن اسالوی را نمیتوان بدون نظام علمی ،که برخاسده از آووزههای اسالوی است ،شناخت و تحلیل
کرا .به یقین ،یکی از وهمترین عواول رشد و شکوفایی تمدن اسالوی وبانی و اصول برآوده از آووزههای اسالوی
ار خصوص نظام یاااهی و یااگیری و تحقیق و نوآوری است .خاسدگاه تمدن اسدوار و زایندهای که ار جهان
اسالم پدید آود و چند قرن برجسدهترین و بنیترین تمدن جهانی وحسو

ویشد ودعلق به وکدبی بوا که ار آن

علم و عالم جایگاهی ونحصر به فرا اارا .1وکدبی که قرائتِ به حق آن ،ونشأ تولید علم ،وبدأ نوآوری ،و گشایشگر
فضای تعلیم و تحقیق است.
 . 1دوران شکوفایی تمدن یونانی عمالً قرون چهارم ق.م( .عصر افالطون و ارسطو) و سوم ق .م( .عصر اقلیدس و ارشمیدس) است .هرچند سده دوم میالدی (عصر
بطلمیوس و جالینوس) شاهد درخشش چهرههای برجسته بود.
 .1تمدن اسالمی به مدت چند قرن بالید و درخشید و در دنیای آن روز به تنهایی زمام یشرفت علوم و فنون را بر دوش کشید .این دوران از نیمۀ دوم قرن دوم
هجری (هشتم میالدی) شروع و تا انتهای قرن ششم (دوازده میالدی) ادامه می یابد .پس از آن به مدت حدود چهار قرن همراه با تمدن های دیگر در پیشبرد
علوم سهیم و شریک است .از قرن دهم هجری زوال علوم آغاز و با توجه به رشد تدریجی علمی و فنی غرب دوران عقب ماندگی و انحطاط آغاز می شود .نکته
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اگر نقل جرج سارتون را بپذیریم ،تمدن اسالوی از عصر جابر بن حیان ،یعنی نیمۀ اوم قرن اوم هجری (نیمۀ اوم
سدۀ هشدم ویالای) ،آباز وی شوا و حداقل تا عصر عمر خیام ،یعنی نیمۀ اوم قرن پنجم هجری (نیمۀ اوم سدۀ
یازاهم ویالای) ،اااوه وییابد و این جریان تمدنی حداقل تا اندهای قرن هشدم هجری (چهاراهم ویالای) به حیات
پربار خوا اااوه ویاهد و اانشمندان برجسدهای را به جهان عرضه ویکند .از این رو ،تمدن اسالوی ایرپاترین
تمدن جهانی تا کنون وحسو

ویشوا.

قبل از اینکه به وحدوای نظام علم و فناوری بپراازیم وناسب است که به این پرس

پاسخ اهیم :آیا علم و فناوری

ار تمدن اسالوی اارندۀ نظام وشخص و وسدقری بواه است؟ اصونً یکی از وهمدرین سروایه های علمی هر تمدنی
نظام علم و فناوری پدید آوده ار آن تمدن است .آیا تمدن اسالوی حاوی یک نظام ونسجم علمی و فنی بواه
است؟
برای اثبات یا را این ااعا باید عواول و والک هایی را تعریف نموا که ار صورت وجوا آنها ،بوان نظام تأیید
ویشوا .تمدن اسالوی بنا به انیل زیر نظام هماهنگ و یکپارچهای را ار علوم و وهندسی پدید آورا که خاص این
تمدن وحسو

وی شوا:

الف -بهره گیری از تجربیات پیشینیان :از اسداوراهای علمی و وهندسی تمدن های قبل از خوا به صورت
جاوع و عمیق ،نظراً و عمالً ،بهره گرفده است.
ب -برخورداری از مبانی نظری و فلسفی :اانشمندان ودعدای ار خصوص بلم و فناوری وباحث نظری
وناسبی وطرح کراه اند و کالً فلسهۀ ویژه ای برای علوم و فنون پدید آوراه اند.
پ -نوآوری :فعالیدهای علمی و عملی اانشمندان و وهندسان وسلمان حاوی نوآوری های ودعدای است که
قبالً سابقه نداشده است.
ت -جامعیت علمی و فنی :قلمرو فعالیتهای علمی و عملی اانشمندان و وهندسان وسلمان شاول تمام حوزه
های علمی و وهندسی است و به شاخه خاصی وحدوا نمی شوا.
ث -گسترۀ وسیع جغرافیایی :قلمرو جغرافیایی فعالیدهای علمی و عملی اانشمندان و وهندسان وسلمان ار
تمام سرزوینهای اسالوی گسدراه است.

قابل مالحظه آنکه این ضعف همه جانبه با حاکمیت امپراطوری های بزرگ صفو یه در ایران ،عثمانی در ترکیه و گورکانیان در هند همراه است .و این خود گویای
این واقعیت است که تمدن پیشرو لزوماً تنها با حکمرانی گسترده و اقتدار سیاسی و حتی قوت اقتصادی پدید نمی آید و ادامه نمی یابد.
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علمی و فنی اراز ودت بواه و بی

از ههت قرن را شاول

وی شوا.
ز -انتقال و اثرگذاری :اسداوراهای علمی و وهندسی تمدنهای ایگر را ،بویژه بر  ،ودأثر ساخده است.
چ -دانشمندان و مهندسان بسیار :اانشمندان ،صنعتگران و وهندسان بسیاری ار این حوزه فعال بواهاند و آثار
ارزشمندی از خوا بر جای نهااهاند.
ح-تولید منابع فراوان :آثار و کدا های کافی ار این حوزه پدید آوده که برای بررسی و قضاوت ار اسدرس
هسدند.
خ -وحدت و یکپارچگی :شاخههای وخدلف علمی و وهندسی ،نظاوی هماهنگ و یکپارچه ساخدهاند .عالوه
بر این ،شاخههای و رشدهها و گرای

های وخدلف علم و فناوری پیوندی ارگانیک ااشده و نظاوی یکپارچه را

ایجاا کراه اند.
د-طبقهبندی علوم :گسدره و ژرفای علوم ار حدی است که اندیشمندان آن تمدن ،به طبقهبندی علوم است
یازیدهاند و خوا طبقه بندی های جدیدی به جاوعۀ بشری عرضه کراه اند.
ذ -اذعان و تأیید تمدنهای دیگر :وورخان علم و تمدن ،بیر از جاوعهای که آن تمدن به آن تعلق اارا ،ار
آثار خوا وجوه ومداز آن را تأیید کراه اند.
ر-قاعدهمندی و نهادسازی علم و فناوری :جریان فرااهی و فراگیری علم و فناوری قاعدهوند و ساخداروند
است.
ز -سنت علمی و فنی ویژه :نظاوات علمی و فنی حاوی فرهنگ و سنت خاص آن تمدن هسدند.
این یااااشت ودعی آن است که تمدن اسالوی اارندۀ تمام والک هایی بواه است که ار بان فهرست شدهاند و
ار ندیجه اارندۀ نظام آووزشی و علمی ،و نیا نظام صنعت و فناوری خاص خوا بواه است.

-4نظام یاددهی و یادگیری
احدمانً یکی از ویراث بر جای واندۀ تمدن اسالوی ،نظام آووزشی پویا و کارآود آن بواه است .این نظام که
انحصارآ ودعلق به تمدن اسالوی است ،بر اصولی تکیه زاه بواه که برخی از آنها به قرار زیر است:
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1

2

اصل او :وانیی علما

3

اصل سه :عدم پیروی از جهل

بر هر فرا وسلمان

اصل چهار :لاوم (وجو ) کسب اان

4

5

اصل پنج :بدون ورز بوان تعلیم و تعلم

اصل ش  :وداووت تعلیم و تعلم؛ آووزش و یااگیری وااامالعمر؛آووزش وسدمر

6

7

اصل ههت :بینهایدی (کسب) ارجات علم
8

اصل هشت :تواوانی علم و عمل
اصل نه :تواوانی تعلیم و تربیت

9

اصل اه :روشوندی تعلیم و تعلم

10

اصل یازاه :ارزش وداری تعلیم و تربیت
اصل اوازاه :ساخداروندی تعلیم و تعلم
1

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ ،خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ،اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ ،الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿سوره علق ـ آیه ﴾1-1

 .2برای نمونه بنگرید :وَ اِذا ماتَ العالِمُ ثَلُمَ فی الِاسْالمِ ثَلُمَ الیَسُدُّها اِلّا خَلَفٌ مِنْهُ (امام علی (ع) منیۀ المرید ـ ص  )12؛ سائِلِ العُلَماءَ وَ خالِطُ الحُکَماءَ وَ جالِسِ
الکُبَراءَ (رسول اکرم (ص)) ؛

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿سوره مجادله ـ آیه  ﴾11؛ العُلَماءُ وَرَثَۀ االَنْبیاء (اصول کافی ج  1ـ حدیث  )1؛  -عالِمٌ مُعانِهٌ

خیرٌ مِنْ جاهِلٍ مُساعِدٍ (علی (ع) – غرر ص  )513؛ اِنَّمَا النّاسُ عالِمٌ وَ مُتَعَلِّمٌ و ماسِواهُما فَهَمَجٌ (علی (ع) ص )213
 .3برای نمونه بنگرید :وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴿سوره اسراء ـ آیه  ﴾26؛ مَنْ اَفَتی النّاسَ بِغَیْرٍ عِلْمٍ لَعَنَتَهُ
مالئِکۀُ السَّماءِ واالرضِ (پیامبر (ص) – تحف العقول – ص  )66؛ مَنْ عَمِلَ عَلی غَیْرِ عِلْمِ کان مایُفْسِدُ اَکْثَرَ مِمّا یُصْلِحُ (پیامبر (ص)تحف العقول – ص  )33؛ اِعْمَلُوا بالعِلْمِ تَسْعَدُوا
(علی (ع) – غررص  .. )132؛
 1طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَۀٌ عَلَى کُلّ مُسْلِمٍ (حدیث نبوی ـ الکافی ص  )26-25؛ اَقْرَبُ النّاسَ مِنْ دَرَجَۀِ النُبُوَۀ اَهْلُ العِلْمِ وَ اَهْلُ الجِهاد (حدیث نبوی ـ محجبۀ البیضاء ج  1ـ ص
 )11؛ الحِکْمَۀُ ضالَّۀُ الموُمِنِ ،فَحَیتُ وَجَدَها فَهُوَ اَحَقَّ بِها (پیامبر (ص) منیۀ المرید ص  )53؛ مَن جلس مَجْلِسا وَ لَم یزدد فیه عِلما اَزداد مِن اهلل بَعدا (محجۀ البیضاء ـ ج  1ـ ص
 ) 11؛ آزادی هر اسیر منوط به آموزش ده نفر در جنگ بدر ؛ تَعَلَّمُوا العِلْمَ ،فَإنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنۀٌ ،و مُدارَسَتَهُ تَسْب یحٌ ،والبَعْثَ عَنْهُ جِهادٌ ،وتعلیمَهُ صَدَقۀٌ ،وَ بَذَلَهُ لِاَهْلِه قُرْبَۀٌ (پیامبر (ص)
– تحف العقول ص )13
 .اُطْلُبوالعِلْم وَلو بالصین
 .6اُطْلُبوالعِلْم مِن المَهْدِ اِلی اللَحْد
 .3العِلْمُ کَنْزٌ عَظیمٌ الیُفْنی (علی (ع) غرر ص )33
 .1أَیّهَا النّاسُ اعْلَمُوا أَنّ کَمَالَ الدّینِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ (امام علی (ع) ـ الکافی ص  )25؛ العِلْمُ بِغیرِعَمَلٍ وبالٌ (علی (ع)  -غررالحکم ص  )33؛ العَمَلُ بِغیرِعِلْمٍ ضَاللٍ (علی
(ع)  -غررالحکم ص  )33؛ العِلمٌ بِالعَمَلٍ کَقَوْسٍ بِال وَتَرٍ (علی (ع) – غرر ص  )513؛ عِلمٌ الیَنْقعُ کَدَواءٍ الیَنْجَعُ (علی (ع) – غرر ص  )513؛ عِلمٌ بِالعَمَلٍ کَشَجَرٍ بِالثمرٍ (علی (ع)
– غرر ص  )513؛ اِعْمَلوُا اِذا عَلِمْتُم (علی (ع) – غرر ص  ) 132؛ عَلَی العالِمِ اَنْ یَعْمَلَ بِماعَلِم ثُمَّ یَطَلُبَ تَعَلَُمَ مالَمْ یَعْلَم (علی (ع) – غرر ص  )533؛ کمالُ العِلْمِ العَمَلُ (علی (ع)
– غرر ص )533
 .7وَ یُزَکیهِم وَ یُعَلِمُهُم الکِتابَ وَ الحِکْمَه ؛ الیَرْکُواالعِلْمَ بِغَیْرِ وَرَعٍ (علی (ع) – غرر ص )612
 .12برای نمونه بنگرید :العِلْمُ خَزائنُ و مفاتیحُهُ السُّؤالُ ،فَاسألوا رَحِمَکُمُ اهللُ ،فَاِنَّهُ تُؤجَرواَرْبَعۀُ ،السائِلُ وَلمُتکلِّمُ وَالمستمعُ والمُحِبُّ لَهُمْ (پیامبر (ص) – تحف العقول ص  )66؛ لِقاحُ
العِلْمِ التَصَوُّرُ والتَّنَهُّمُ (علی (ع) – غرر ص  )633؛ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ غَوْرَ العلمِ (علی (ع) – غرر ص  )631؛ ومِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ واالرضِ وَاخْتِالفُ اَلْسِنَتِکُمْ وَاَلْوانِکم اِنَّ فی ذالِکَ
الَیاتِ لِلْعالِمین ()22
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با توجه به وحدوایت وقاله و گسدرۀ وسیع هر کدام از اصول ،تشریح آنها را باید ار ودون ایگر یافت.

-5سنت علمی در تمدن اسالمی
وهم ترین عاولی که نظام علمی اسالوی را از نظام های ایگر وثالً ایرانی (قبل از اسالم) ،چینی ،هندی ،یونانی ،و
بربی ،ودمایا ویکند ،سلوک اخالقی ،اسلو

فعالیت ،سنت کسب وعارف جدید و ار کل روششناسی آنهاست.

برای وثال ،اینک پذیرفده شده است که اان

جدید برآوده از سندی است که به روش علمی وشهور است .حجم

عظیم یافدههای علمی اانشمندان وسلمان وبدنی بر سنت علمی خاصی است که بخ
علمی بر

عمدهای از روش و فلسهۀ

1

یا ودکی به آن است و یا وسدقیماً از آن تأثیر پذیرفده است.

سنت علمی به وعنای طریق فرای و جمعی کسب و اندقال وعرفت ،نوع نگرش به پدیده های طبیعی ،نحوۀ
برخورا با ووضوعات علمی ،سیره و سلوک فرای و جمعی ار وحیط ها و نهااهای آووزشی ،انگیاه ها و اهداف
وشخص و اخدصاصی ار پرااخدن به وباحث علمی ،ار نظر گرفده شده است .و بدین الیل سنت ناویده شده که از
ویژگی های ایرپا بوان (وحدوا به وقطع زوانی کوتاه نبواه است) ،تکرار پذیری (توسط اانشمندان وخدلف ار
اوران های ودهاوت تکرار و پیروی شده است) ،جمعی بوان (روش و ون

یک یا چند اانشمند خاص نبواه و بر

فعایدهای جمعی و نهاای حاکم بواه است) ،تقید پیروان به رعایت آن ،برخوراار بواه است .عالوه براین،
اانشمندان هم نگهبان این سنت ها بواهاند و هم اندقال اهنده و وروج آنها .و نیا ،برخالف سنتهای جاهلی و یا
ودعصبانه که اائم با عرصههای نوآورانه ارگیر هسدند ،آنها ار بطن خوا نوآوری را پرورش ویاااهاند .بر این
اساس سنت علمی را ویتوان وجموعه ای از رفدار و گهدار و پندار وحققان و اانشورزان اانست که ار طول زوان
به اندقال ،انباشت ،و خلق اان

وبدنی بر ارزش های فرهنگی و اصول اخالقی جاوعه همت وی گمارند .آنچه که

هر تمدنی را از تمدن ایگر ار عرصۀ علم (و فناوری) ودهاوت و ودمایا وی کند ،سنت های علمی (و فناوری)
است .حال آنکه بالباً ندایج حاصل از فعالیتهای علمی وحض ،وانند ریاضی و فیایک ،ار تمدن های وخدلف
بسیار شبیه یکدیگرند .به عبارت ایگر« ،سنت علمی اسالوی» ودهاوت از «سنت علمی بربی» است هر چند ومکن
است ،به عنوان وثال ،ریاضی و فیایک آنها یکسان و حدی روش آنها ار کسب وعرفت تجربی وشابه باشد.

1

 .دو تن از صاحبنظران معاصر ،که در حوزۀ فلسفۀ علوم اسالمی به بحث نشسته و نظریه پرداختهاند ،سیدحسین نصر و عثمان بِکار ) (Osman Bekarهستند.

دکتر نصر در کتابهایی مانند علم در اسالم ) (Islamic Science: An Illustrated Studyو علم و تمدن در اسالم ( Science and Civilization in
 )Islamدیدگاههای خود را منعکس ساخته و عثمان بِکار نظریات خود را در کتاب تاریخ و فلسفۀ علوم اسالمی (The History and Philosophy of
) Islamic Scienceدرج کرده است .اثبات بخشی از ادعای فوق را می توان در کتب و مقاالت این صاحب نظران یافت.
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برخی از وهمدرین قواعد سنت ساز و اصول جاری ار فعالیت های علمی و شیوه های کسب وعرفت ار تمدن
2

اسالوی ار زیر آوده است.

اصل اول :میراثداری علوم؛ انتقال ،مطالعه و فهم آثار دانشمندان پیشین

1

اصل دوم :بهرهگیری عالمانه و نقادانه از آثار دانشمندان گذشته
اصل سوم :میراث سازی؛ نوآوری

2

اصل چهارم :آزاداندیشی؛ حقیقتجویی بیتعصب
اصل پنجم :جامع نگری در کسب معرفت علمی؛ وحدت علوم در معرفتشناسی اسالمی
اصل ششم :روشمندی در کسب معرفت؛ روش تجربی در علوم طبیعی
اصل هفتم :کاربردی کردن دانش؛ علم معطوف به عمل
اصل هشتم :تواضع علمی
اصل نهم :جدل احسن علمی
اصل دهم :مستند سازی ،کتابت و انتشار نتایج فعالیت علمی
اصل یازدهم :آئین مندی تعلیم و تعلم
اصل دوازدهم :تحمل سختیها و مقابله با دشواریها
اصل سیااهم :تنظیم و ترتیب ویژه علوم؛ طبقه بندی و راه بندی خاص علوم
اصل چهااهم :سازواندهی و ودیریت ویژه علوم (نظام ویژه یاااهی و یااگیری علوم)
تهصیل این اصول را ار وقاله سنت علمی ار تمدن اسالوی بیابید .به اعدقاا نگارنده «سنت علمی ار تمدن اسالوی»
از جمله وواریث ارزشمندی است که اگر با نگاه نو وورا تحلیل قرار گیرا ،ندایج آن ار حال حاضر کاوالً قابل
اسدهااه است.
-6فلسفه علم؛ فلسفه صنعت و فناوری
فلسهه علم و فناوری اانشی ار بارۀ علم و فناوری است نه خوا علم وصنعت .ار این حوزه ودعرض وؤلهه های
اصلی علم یعنی ووضوع ،وحدوا ،تحلیل  ،آزوای ؛ و فناوری یعنی علم و اان

فنی ،اباار و فن ،تجربه و وهارت،

 .2برای مطالعۀ بیشتر کتابی مانند از علم سکوالر تا علم دینی نوشتۀ دکتر مهدی گلشنی ،فصل «علل و عوامل شکوفایی تمدن اسالمی» ،صفحات  121ـ )32
مفید است.
1
این اصل یادآور احادیث نبوی« :اطلبوا العلم و لو بالصین» و «الحکمۀ ضالۀ المؤمن یاخذها حیث وجدها» و فرمودۀ علی (ع)« :خذوا الحکمۀ ولو من المشرکین»،
و احادیث مشابه ،است .تحصیل علم از نظر اسالم یک ضرورت قطعی و بدون هیچ قید و شرطی است.
2

نوآوری واژه ای مرکب از «نو» و «آوری» که مترادف آن ابتکار و ابداع است .نوآوری ریشه در ادراک انسانی دارد و انعکاس عملی آن خالقیت است .به عبارت

دیگر هر نوع خالقیتی حاوی مؤلفه ای از نوآوری است .از صفات ذاتی خداوند مبدع و خالق بودن است« :اهلل خالق کل شیء» و «بدیع السموات واالرض»؛ ..
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وحصول و کان ،ودیریت و اقدصاا نمی شویم .فلسهه علم و فناوری اانشی اشدقاقی و وعرفدی است اوم وحسو
وی شوا .بالب عالم ان و صنعدگران و کثیری از عالمان و فناوران نه چیای از فلسهه علم و صنعت وی اانند و نه
برای پیشبرا اوور خوا نیازی به اانسدن آن اارند .اوا این به وعنای بیهواه و زائد بوان این نوع وعرفت نیست.
فلسهه علم اانشی است که وهاهیم و نظریه های علمی را تشریح و تحلیل وی کند ،ویژگی هایی که تحقیق
علمی را از سایر پژوهشها ودمایا وی کند ،وشخص وی سازا ،روش کسب وعرفت تجربی را جسدجو وی کند،
تبیین علمی را کالبد شکافی کراه و شرایط اثبات و ابطال نظریه ها و قوانین علمی را وورا بررسی قرار وی اهد.
تحونت و انقالبات علمی و علل و عواول آنها را ریشه یابی وی کند .عالوه بر این ،فلسهۀ علم پاره ای از وهاهیم
بنیااین علوم طبیعی را از ونظر برهانی و فلسهی وی کاوا .ندایج کاوش ها اخیر را باید ار ورز بین علوم تجربی و
اان

برهانی قرار ااا .این حوزه ای است که برخی از اانشمندان وسلمان به نحو گسدراه ودعرض آن شده اند.

ار وجموع ،فلسهۀ علمی ،اانشی فلسهی ار بارۀ علم است نه خوا علم .هم اکنون فلسهه علم تقسیمات ودعدای
یافده است و به رشده های اصلی علم تجربی تعلق یافده است .وانند :فلسهه ریاضی ،فلسهه فیایک ،فلسهۀ زیست
شناسی ،فلسهه علوم اجدماعی ،و نظایر اینها.
فلسهه فناوری زنجیرۀ تولید وحصونت صنعدی را از بدو تولد ایده یا اان

اجمالی تا تحقق فرایندهایی که

ونجر به تولید کان (پدیده) وی شوا ،از جنبه های وخدلف وورا بررسی و تحلیل قرار وی اهد .چرا که انبوهی از
پرس

های انسانی ار بارۀ این زنجیرۀ فناوری است که نهس صنعت و جوهرۀ فناوری قاار به پاسخگویی به آن

نیست .هر چند که صنعدگر و فناور وندظر این نیست که فیلسوف فناوری و صنعدی به وی بگوید که چه بکند یا
نکند .اوا وی وی تواند هدف ها و جهت گیری های ایجاا و توسعۀ صنعدی را با توجه به تحلیل های حوزۀ فلسهه
فناوری و ندایج حاصل از آن برناوه ریای نماید .به عبارت ایگر فیلسوف صنعت وی تواند صنعت و فناوری را از
زوایای وخدلف تحلیل کند و با زبانی اقیق تر فرازها و نشیب ها ،کاویابی ها وناکاوی ها ،سواها و زیان های این
حوزۀ وهم تمدنی را تحلیل کند و ار وعرض اید صنعدگران و عموم ورام قرار اهد؛ هشدارهای نزم را ار بارۀ
جهت گیری های ناروای صنعت و آسیب های احدمالی ناشی از صنعدی شدن بدهد؛ بشارت های اساسی را ار
نق

بی بدیل صنعت ار تمدن سازی 1و لاوم بهره وندی انسانی و عااننه از آن را اعالم نماید؛ و لذا تکالیهی

اساسی بر اوش فناوران بنهد ،بدون اینکه خوا بدواند اخل و تصرفی ار صنعت و فناوری بنماید .با پرااخدن
صحیح ووضوع ،وی توان برای صنعت فلسهه ای وهیا کرا که روح صنعدگر را ودأثر کند و اوصافی برای فناور پی
بینی شوا که هدفی عااننه تر و وسیری اسدوارتر برای سعاات بشری ترسیم نماید.
1

 .باید توجه کرد که مهمترین دلیل صحت و قوت علم جدید ،صنعتی است که به اتکای آن پدید می آید.
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احساس وی شوا که تمدن اسالوی فلسهۀ ویژه ای برای علوم و فنون پدید آوراه است .عالوه براین،
اانشمندان و حکمای وسلمان به برخی از بنیاای ترین وهاهیم فلسهی علم و صنعت و فناوری توجه کراه و
نظریات ارزشمدی بر جای نهااه اند .اگر این آرا و نظریات به طور عمیق بررسی و تحلیل شوا ار حال حاضر
کاوالً قابل بهره گیری است.

ار خصوص تحلیل فلسهی برخی از وهاهیم بنیااین علوم طبیعی ،به عنوان نمونه ،وقانت وههوم اوددااوندی جسم
طبیعی ار طبیعیات سینوی ،وااۀ طبیعی ار حکمت سینوی ،و وههوم جسم ار طبیعیات سینوی را بنگرید .ار بارۀ
فلسهه صنعت و فناوری ار تمدن اسالوی ،به عنوان نمونه ،به وقانت صنعت از ایدگاه اوام جعهر صااق (ع) ،
فارابی ،علم الحیل و فلسهه فناوری ،و کدا

وههوم صنعت و فناوری در منابع تمدن اسالمی رجوع شوا.

ار نهایت باید ودذکر این نکده شد که نوع نگاه برهانی و فلسهی به علم و صنعت است که علم و فناوری
هر تمدنی را از حوزه های تمدنی ایگر ودمایا وی سازا نه خوا علم و فناوری.
-7علوم طبیعی در تمدن اسالمی
حکمای وسلمان ،حکمت یا علم رابه او حوزۀ نظری و عملی تهکیک وی نمواند 1.ابن سینا ار ونطق شها،
هدف فلسهه را  -که ار اینجا ودرااف حکمت و علم گرفده شده است  -آشنایی با حقایق اشیاء تا اندازه ای که
برای انسان ویسر است ،وی ااند .سپس ووجواات را به او اسده تهکیک وی کند .وجوا برخی از اشیاء خارج از
اخدیار و فعل بشر است و برخی ایگر وجواشان تحت اخدیار و فعل انسان است .وعرفت و شناخت اشیای نوع
اول فلسهه نظری خوانده وی شوا و شناخت اسدۀ اوم را فلسهه عملی وی ناوند 2.سپس وی شاخه های وخدلف
فلسهه نظری و عملی را به اقت وعرفی و تشریح وی کند ،3که با توجه به آرای حکمای ایگر ،جمع بندی آن ار
زیر آوده است.
 .1هرچند که این تفکیک ریشۀ ارسطویی دارد ،اما اندیشمندان مسلمان آن را بازسازی کرده و بویژه محتوای آن را خود اصالح کرده و یا پدید آورده اند.
2
"  ..إنّ الغرض فى الفلسفۀ أن یوقف على حقائق األشیاء کلّها على قدر ما یمکن اإلنسان أن یقف علیه .و األشیاء الموجودۀ إما أشیاء موجودۀ لیس وجودها
باختیارنا و فعلنا ،و إما أشیاء وجودها باختیارنا و فعلنا .و معرفۀ األمور التی من القسم األول تسمى فلسفۀ نظریۀ ،و معرفۀ األمور التی من القسم الثانی تسمى فلسفۀ
عملیۀ ( " ..شفا ،منطق ،فصل دوم ،ص )12
2

"  ..فالقسم األول من العلوم هو العلم الطبیعى .و القسم الثانی هو العلم الریاضى المحض ،و علم العدد المشهور منه؛ و أما معرفۀ طبیعۀ العدد ،من حیث هو

عدد ،فلیس لذلک العلم .و القسم ال ثالث هو العلم اإللهى .و إذ الموجودات فى الطبع على هذه األقسام الثالثۀ ،فالعلوم الفلسفیۀ النظریۀ هى هذه.
و أمّا الفلسفۀ العملیۀ :فإمّا أن تتعلق بتعلیم اآلراء التی تنتظم باستعمالها المشارکۀ اإلنسانیۀ العامیۀ ،و تعرف بتدبیر المدینۀ ،و تسمى علم السیاسۀ؛ و إمّا أن
یکون ذلک التعلّق بما تنتظم به المشارکۀ اإلنسانیۀ الخاصیۀ ،و تعرف بتدبیر المنزل؛ و إمّا أن یکون ذلک التعلق بما تنتظم به حال الشخص الواحد فى زکاء نفسه ،و
یسمى علم األخالق .و جمیع ذلک إنما تحقّق صحۀ جملته بالبرهان النظرى ،و بالشهادۀ الشرعیۀ ،و یحقق تفصیله و تقدیره بالشریعۀ اإللهیۀ.
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الف -حکمت عملی؛ وعرفدی است که ارااۀ انسانی ار آن اخیل است و ووضوع آن ووجوااتی است که وجوا
و تحقق آنها وابسده به اخدیار و عمل بشر است .حکمت عملی حسب ووضوع به سه حوزۀ اصلی تهذیب اخالق
(انسان) ،تدبیر ونال (خانوااه) ،و سیاست ودن (جاوعه) تقسیم وی شده است.
حکمت نظری؛ وعرفدی است که ار آن تمام ووجواات وعقول و وحسوس ،فارغ از ودخلیت ارااه انسانی،وورا وطالعه قرار ویگیرا .بنابراین ووضوع آن ووجوااتی است که وجوا و تحقق آنها به اخدیار و عمل اراای بشر
ارتباطی ندارا .حکمت نظری به سه حوزۀ گسدراه تهکیک وی شده است :الهیات ،ریاضیات ،و طبیعیات.
به عنوان نمونه ،کدا
بخ

شهای ابن سینا اوره کاول حکمت نظری است .ار کدا

1

شها نیا حکمت نظری به سه

الهیات (فلسهه اولی ،وابعدالطبیعه) ،ریاضیات (علوم تعلیمی) و طبیعیات (علوم طبیعی) تقسیم وی شوا.
ار کدا

شها ،وجموع علوم طبیعی ار هشت فن ارائه شده است که فن اول آن سَماع طبیعی است که ارباره

وباای و علل و عوارض علم طبیعی بحث وی کند و به وثابه اصول و وبانی طبیعیات است .جسم طبیعی و عوارض
ذاتی و عرضی ،و قواعد و خواص آن کانون بحث سماع طبیعی است.
ههت فن ایگر بدین قرارند :فن اوم آسمان و جهان است که وربوط به علم فیایک و هیئت اوروزی وی شوا .فن
سوم کون و فساا است .فن چهارم فعل و انهعانت .این او فن کمابی

ار حوزه فیایک و شیمی قرار وی گیرند.

فن پنجم ار کائنات جو و وعاان است که بیشدر به جغرافیا و زوین شناسی اوروزی ناایک است .فن ششم وعرفت
نهس است که به تاریخ طبیعی ،روانشناسی و فلسهه اوروز ناایک است .فن ههدم وعرفۀ النبات که وعاال گیاه
شناسی و بخشی از کشاوری اوروزی است .و فن هشدم وعرفۀالحیوان است که کمابی

وعاال زیست شناسی

است.
ار این بخ  ،علوم طبیعی که وعاال اان

تجربی جدید است ،به عنوان بخشی از ویراث علمی تمدن

اسالوی به اخدصار وعرفی وی شوا .وراجعه به ونابع و آثار نشان وی اهد که اانشمندان وسلمان به نحو گسدراه ای
ار علوم طبیعی تحقیق نمواه اند و شاخه های وخدلف علمی را گسدرش اااه و برخی از آنها را خوا پدید آوراه
و الغایۀ فى الفلسفۀ النظریۀ معرفۀ الحقّ ،و الغایۀ فى الفلسفۀ العملیۀ معرفۀ الخیر( " ...شفا ،منطق ،فصل دوم ،ص )12
1

 .حکمای مسلمان ،از جمله ابن سینا ،موجودات را به دو قسم تفکیک کرده اند .قسمی که ماده ندارند ،لذا محسوس نیستند و فقط به عقل دریافت می شوند.

مانند عقل و نفس ،که به آنها "معقوالت" و "مجردات" می گویند .و قسمی که ماده دارند و به حس در می آیند .به آنها "جسم" گویند .با این تفکیک سه حوزۀ
اصلی حکمت نظری معین می شود .اول ،علم به معقوالت و مجردات که آن را علوم الهی یا الهیات ،و نیز فلسفه اولی و یا مابعدالطبیعه ،می خوانند .دوم ،علم به
احوال جسم فارغ از ماده آن ،از حیث شکل و مقدار ،که به آن علوم تعلیمی یا ریاضیات می گویند .سوم ،علم به احوال جسم از حیث تغیرات و تبدالت آن که
آن را علوم طبیعی یا طبیعیات می نامند ( .به عنوان بنگرید :الهیات دانشنامه عالیی ،ص  2تا 6؛ و نیز ابن سینا ،شفا ،ج  ،1ص )1-2
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اند .ار این بخ
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تجربی جدید است ،به عنوان

بخشی از ویراث علمی تمدن اسالوی اشاره وی شوا و به عنوان نمونه ،رشده فیایک ار تمدن اسالوی به طور ویژه
وعرفی وی گراا.
برای آشنایی با عموویات این علوم وی توان به کدب عمووی تاریخ علم که ار آن به علوم اورۀ اسالوی پرااخده اند،
رجوع کرا .وانند "پویایی فرهنگ و تمدن اسالم ایران" از اکدر علی اکبر ونیدی " ،تاریخ علم" از جورج سارتن،
"تاریخ تمدن" از ویل اورانت " ،علم و تمدن ار اسالم" از سید حسین نصر" ،تاریخ تمدن اسالم" ،از علی اصغر
حلبی" ،ودهکران اسالم" از کارا او وو ،و نظایر اینها.
ار زیر به شاخه های وخدلف علوم طبیعی اشاره وی شوا.
-1-7مبانی و مبادی علوم طبیعی
اانشمدان وسلمان ار بارۀ وهاهیم بنیااین علوم طبیعی تدبعات گسدراه ای انجام اااه اند که کماکان قابل اسدهااه
است .ار بخ

قبل به سه وقاله از نگارنده ار این زوینه اشاره شد.

 -2-7ریاضیات

1

ریاضی با شمران و اندازهگیری ار انیای واقعی شروع شد .سپس به شاخه های وخدلف توسعه یافت و اقیقتر
گراید .آن چه ایده ویشد و حس ویگراید ار ذهن و عقل بشر صورت وجرا و کاولتری وییافت .اایرهای که
ار طبیعت بوا ،تصویری ایده آل ار ذهن یافت و از واقعیت خوا وجرا شد .وبانی و وهاهیم اساسی ریاضیات ار
این فرایند تجرید به تدریج پدید آود و وسدقر شد .ریاضیات ار او حوزۀ نظری و عملی توسعه یافت و به کار
گرفده شد .ریاضیات نه تنها خوا رشد و بسط یافت بلکه ووجب تقویت و گسدرش ایگر شاخه های علمی گشت.
وهمدرین علت پرااخدن وسلمانان به ریاضیات برخورا با وسائل وخدلف اجدماعی وانند وعاوالت ،ارث،
وساحی ،نجوم و نظایر اینها بوا .تشریح ،صورتبندی و حل اینگونه وسائل فقط به کمک ریاضیات اوکان پذیر بوا.
به همین الیل باید گهت که وسلمانان پایه گذار و یا حداقل توسعه اهندۀ ریاضیات کاربرای به وعنای اوروزی آن
هسدند.

1

 .از مستشرقان و مورخان متقدم در حوزۀ تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی می توان از هاینریش سوتر (سویس 1322-1311 :م ،).فرانسوا وپکه (فرانسه-1326 :

 1361م ،).بوریس رزنفیلد (روسیه-آمریکا 2333-1313 :م ،).عبدالحمید صبرا (مصر -1323 :م ،).کندی ،رشدی راشد ،و ...نام برد .از صاحب نظران متقدم ایرانی
که در خصوص ریاضیات دورۀ اسالمی کار کرده اند ،از غالمحسین مصاحب ،ابوالقاسم قربانی ،جعفر آقایانی چاوشی ....،می توان نام برد.
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از نگاه وسلمانان ،چون ریاضی ار جهت حل وشکالت وبدال به و پاسخگوی برخی از نیازهای واقعی بشر بوا،
ار قلمرو علم نافع قرار وی گرفت و وی گیرا .عالوه براین ،حکیم عمر خیام ارباره فایده ریاضی ویگوید" :فایده
علوم ریاضی این است که ووجب ورزیدگی ذهن و تند کران خاطر شوا و نیا نهس را عاات وی اهد تا از قبول
اووری که وقرون به الیل و برهان نباشد ،اجدنا

کند".

از اهمیت ریاضی ناا وسلمانان همین بس که ریاضیات را یکی از سه شاخۀ اصلی و فربه حکمت نظری فرض
کراه اند .و ار طبقه بندی و اسده بندی علوم وخدلف ،این تهکیک و تلقی را اکثر قریب به اتهاق حکمای وسلمان
پذیرفده و اعمال کراه اند.
تعداای از ریاضیدانان صاحب نام و رأیِ تمدن اسالوی را وی توان چنین برشمرا :احمد بن عبداهلل وروزی (م250 .
تا  260ق) ،ابو عبداهلل وحمد بن ووسی خوارزوی (م 232 .ق) ،فضل بن حاتم نیریای (سده های سوم وچهارم
هجری) ،بنو ووسی بن شاکر خراسانی (سدۀ سوم) ،ابوالحسین ثابت بن قرّه بن زهرون (سدۀ سوم) ،حرّانی،
ابوالوفا وحمد بن وحمد بوزجانی (سدۀ چهارم) ،ابوجعهر وحمد بن حسین خازن خراسانی (سدۀ چهارم) ،ابوسعید
احمدبن وحمد بن عبدالجلیل سجای ،ابوالحسین عبدالرحمان بن عمر صوفی(ت291 .ق) ،کیا ابوالحسین کوشیار
بن لبان بن باشهری گیالنی (سدۀ چهارم و پنجم) ،ابوالحسن علی بن احمد نسوی (ت 393 .ق) ،ابوریحان وحمد
بن احمد بیرونی( سدۀ چهارم و پنجم) ،بیاث الدین ابوالهدح عمر بن ابراهیم خیاوی نیشابوری(سدۀ چهرم و پنجم)،
اوام ابو حاتم وظهربن اسماعیل اسهااری (سدۀ پنجم و ششم) ،ابو جعهر وحمد بن وحمد بن حسن ،وشهور به
خواجه نصیرالدین طوسی (سدۀ ههدم) ،بیاث الدین جمشید بن وسعوا بن وحموا طبیب کاشانی (م .حدوا 840
ق) ،صالح الدین پاشا ووسی بن وحمد بن وحموا قاضی زااۀ رووی (سدۀ هشدم و نهم) ،عالءالدین علی بن وحمد
سمرقن دی وعروف به وال علی قوشچی (سدۀ نهم) ،وحمد بن عاالدین حسین ودخلص به بهایی و وعروف به شیخ
بهایی (سدۀ اهم).
برای آشنایی با ایگر ریاضی اانان اورۀ اسالوی به کدا

زندگیناوۀ ریاضیدانان اورۀ اسالوی از ابوالقاسم قربانی و

ار آودی بر تاریخ ریاضیات وسلمانان از عبداهلل الدفاع رجوع شوا.
ریاضیات اورۀ اسالوی از حوزه های علمی است که باید آووخت تا تاریخ ریاضیات ار تمدن بشری را وسدمر و
پیوسده یافت .عالوه براین ،برخی از وباحث ریاضیات اورۀ اسالوی ار کدب آووزشی و کمک آووزشی اورۀ
آووزشی قبل از اانشگاه قابل اسدهااه است.
 -3-7نجوم
یکی از شاخه های علمی که وسلمانان ار پیشبرا آن نق

وهمی ایها کراند ،نجوم است .نجوم از اهمیت فوق

العااه ای ناا وسلمانان برخوراار بواه است  ،نخست به علت نیازهای شرعی ،اوم تنظیم اوقات کشاورزی ،و سوم
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آنچه که به تنجیم وشهور بواه است .نجوم (اعم از وحاسباتی یا رصدی) از پربارترین شاخه های تمدن اسالوی
وحسو

وی شوا .وسلمانان رصدهای جدیدی صورت اااند ،زیج های جدیدی نوشدند ،و اباار آنت ودعدا و

نوینی را اخدراع کراه و ساخدند ،و روشهای رصد را بهبوا بخشیدند.

برخی از ونابع عمووی و وقدواتی که به تاریخ نجوم ار تمدن اسالوی پرااخده اند ،بدین قرار است :ودهکران اسالم
(کارا او وو ،جلد اول ،صص )236-188؛ کاوش رصد خانۀ ورابه ،از پرویا ورجاوند ،اندشارات اویر کبیر ،تهران،
1384؛ تاریخ نجوم اسالوی از نلینو.
بر خی از ونجمان وشهور اورۀ اسالوی به قرار زیرند:
ابراهیم بن جبیب فَااری (فوت  160ه777/م) ،وحمد بن کثیر فَربانی ،ابو وَعشَر بلخی (فوت  272ه 886/م) ،ثابت
بن قرّه صابی حَرّانی (ت 221 .ق ،)...-.بنوووسی ،ابوالعباس فضل بن حاتم نیریای (فوت  310ه) ،وحمد بن جابر
بَدّانی (فوت  317ه) ،ابوالوفای بوزجانی (از نیشابور) ( 998-940/388-328م) ،عبدالرحمن صوفی رازی (-291
ا 376ه 986-904 /م) ،ابو حاود احمدبن وحمد بن حسین صابانی (قرن چهارم) ،ابو وحموا حاود بن خضر
خجندی (فوت حدوا  390ه) ،کوشیار گیالنی ( حدوا  400-330ه) ،ابو سهل کوهی ،ابو سعید سجای (حدوا
 415-340ه) ،ابوالحسن بن یونس( اواخر سدۀ چهارم هجری) ،ابو ریحان بیرونی ،حکیم عمر خیام ،عبد الرحمن
خازنی و اوحد الدین انوری از ونجمان به نام قرن ششم هجری ،خواجه نصیرالدین طوسی ( -597ه) ،وؤیدالدین
عُرضی اوشقی ،وُحی الدین وغربی 286فوت (ق1681 /.م) و شمس الدین وحمد وابکَنَوی بخارایی (ونات
حدوا 256ق ،) .بیاث الدین جمشید کاشانی ،نظام الدین عبدالعلی بن وحمد ،وعروف به فاضل بیرجندی و
وحقق بیرجندی ( سدۀ نهم هجری).
 4-7ـ فیزیک در تمدن اسالمی
بعد را ببینید.

بخ

 -5-7شیمی
شیمی شاخه ای از فیایک ،اوا ودمایا از فیایک به وعنای ودرسه ای آن است و لذا بخشی از علوم طبیعی
وحسو

وی شوا .هم اکنون شیمی شاخه ای از اان

تجربی است که به وطالعۀ ترکیب ،خواص ،و رفدار وواا ار

وقیاس اتمی و ولکولی ،وی پراازا .واژۀ «شیمی» ریشه ار کلمۀ عربی « ،الکیمیاء»« ،کیمیا» ،و «الکیمی» اارا.
از اانشندان پیشکسوت و وسدشرقان و صاحب نظران بیر ایرانی که ار حوزۀ شیمی اورۀ اسالوی کار کراه اند،

به اساوی زیر وی توان اشاره ااشت .م .برتلو ار جلد سوم از شیمی ار قرون وسطی ( )1893و باسدان شناسی و
تاریخ علوم ( )1906تعداای از اثر جابر بن حَیّان را به چاپ رساند .و نیا ار سال  1928هولمیارا وجموعه ای از
آثار جابر را وندشر کرا .یولیوس روسکا؛ پاول کراوس؛ فعالیدهای ارزشمندی ار بارۀ آثار شیمیایی زکریای رازی
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انجام اااه اند .عالوه ویرزا طاهر تنکابنی ،اکدر قاسم بنی ،و سید حسین نصر نیا ار حوزۀ شیمی اورۀ اسالوی به
تدبعاتی پرااخده اند.
تعداای کدا
جمله :کدا

عمووی است که به نام و آثار و فعالیدهای علمی اانشمندان وسلمان ار حوزۀ شیمی پرااخده اند .از
اانشمندان وسلمان ار علم شیمی" از علی عبداهلل الدفاع ،1فصول نهم و اهم کدا

"نق

تمدن ار اسالم2؛ کدا

ودهکران اسالم از کارا او وو؛ کدا

علم و

تاریخ جاوع شیمی که به طور وخدصر به شیمی اورۀ

اسالوی نیا پرااخده است.
و فن شیمی با کیمیاگری ار آویخده بوا .جابر و رازی هر او هم

ار اوایل پیدای

شیمی ار تمدن اسالوی اان

کیمیاگر وحسو

ویشوند و هم شیمیاان به وعنای اوروزه آن .احدمانً اندیشه کیمیاگری از پاشکان سوری به

وسلمانان رسیده باشد .نسطوریان و صابئین ار اندقال این فرهنگ نق
اانشمندان اسالوی نق

وهمی ار پیدای

قابل والحظهای ااشدند.

و توسعه کیمیا و ااروسازی و ااروشناسی شیمیایی ،اان

شیمی ایها

نمواند .نخسدین آثاری که ار اولت فاطمی به زبان عربی ترجمه شد ،ار علم کیمیا بوا .خالد بن یاید ولقب به
حکیم آل وروان اول کسی بوا که به کیمیا اشدغال یافت.
ار قرون ویانه کیمیا تنها به آنچه که اینک شیمی خوانده وی شوا ،وحدوا نبوا .بلکه گاه با اساطیر ،خرافه ،روا و
نظایر اینها آبشده بوا .از این رو افراای پیدا وی شدند که با اسدهااه از این ووقعیت به شیاای وی پرااخدند.
کیمیاگران به انبال عنصری به نام اکسیر یا حجرالهالسهه بواند تا به وسیلۀ آن فلاها را به طال تبدیل کنند.
همانگونه به انبال اکسیر حیات بواند یعنی اارویی که همۀ علل و اوراض را شها بخشد.
ارهر حال ،وطالعات ونابع اورۀ اسالوی ار حوزۀ شیمی نشان وی اهد که با نهوذترین شیمیدانهای انیای اسالم او
تن هسدند :جابر بن حیّان (قرن اوم ه /.قرن هشدم م ).و ابوبکر رازی (و 313 .ه 925 /.م ).کارهای این او
اانشمند برجسده ار قرون وسطای اروپا شناخده شده بوا و آنها را به نام "جِبِر" و "رازیس" ویشناخدند .هر او
آنها اهل عمل بواند و کارهای آزوایشگاهی را به نظریهپراازیهای وجرا ترجیح وی اااند.
ابوالحکیم وحمد بن عبدالملک خوارزوی ،ابوالقاسم عراقی ،عبداهلل بن علی کاشانی ،عاالدین جلدکی ،از ایگر
شیمی اان های برجسدۀ اورۀ اسالوی وحسو

1

وی شوند.

علی عبداهلل الدفاع" ،نقش دانشمندان مسلمان در علم شیمی" ،ترجمه محمود کریمی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران1233 ،

 2نصر ،علم و تمدن در اسالم ،ص 213-261

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

-6-7زمینشناسی  ،geologyعلم معادن ،کانیشناسی ،mineralogyگیاه شناسی  botanyو جانورشناسی
 zoologyعلم جانداران (حیوانات،گیاهان) ،زیست شناسی  ،biologyهواشناسی ،علوم جو
شاخه های وذکور را نیا ویتوان از جمله رشدههای علمی اانست که اانشمندان وسلمان به آنها توجه ویژه ااشده-
اند .به عنوان نمونه باید از آثار جاحظ و اَویری ار جانور شناسی نام برا و یا از مهمترین آثار علمی در خصوص
پدیده های جوی به کتب زیر می توان اشاره داشت :آثار علوی اسفزاری؛ آثار علوی مسعودی؛ آثار علوی ابن
سهالن ،عجایب المخلوقات.
-8فیزیک دورۀ اسالمی
ار این بخ

به اخدصار نشان اااه وی شوا که فیایک اورۀ اسالوی تا چه حد گسدرش یافده است .همین وعنا را

وی توان ار رشده های ایگر علوم طبیعی یافت.
-1-8مالحظات عمومی دربارۀ فیزیک دورۀ اسالمی
فیایک جدید بخشی از علوم طبیعی اورۀ اسالوی وحسو

ویشوا .ار ندیجه وعنای آن بسیار وحدواتر از

طبیعیات قدیم است .عالوه بر این ،ار تقسیمبندی علوم توسط تعداای از اانشمندان وسلمان ،وانند فارابی ،بخشی
از رشده های شاخۀ ریاضیات ،وانند علم وناظر ،نیا به حوزۀ فیایک تعلق اارا .فیایک جدید شاخه هایی یافده است
که فیا یک قدیم فاقد آن بواه است ،وانند فیایک هسده ای ،فیایک نسبیدی ،فیایک کواندم و شاخه های ودعدا
ایگر .ار این وقاله آن بخ

از طبیعیات وورا وطالعه قرار وی گیرا که که با وباحث و سرفصلهای فیایک جدید

وشدرک است.
این وجموعه فعالً شاول وباحث وکانیک ،جاذبه عمووی ،نورشناسی ،صوت شناسی ،گروا ،و سیانت وی باشد.
با توجه به اهمیت وههوم جسم طبیعی ار فیایک اورۀ اسالوی ،ار ابددا این وبحث بنیااین وطرح وی شوا هر چند
فیایک جدید کمابی

فاقد این سرفصل وهم از علوم طبیعی است.

وهمدرین اانشمندانی که ار حوزۀ فیایک ارخشیدند و آثاری بر جای نهااند ،به قرار زیرند:
ثابت بن قره (قرن سوم هجری/نهم ویالای) ،الکِندی ( 252-185ه 867-801/.م ،).بنوووسی (قرن سوم هجری/نهم
ویالای) ،زکریای رازی (حدوا  320-250ه /.حدوا  932-864م ،).ابوعلی حسن بن هیثم بصری (430-354
ه 966-65/.تا  1039م ،).وحمد بن احمد بیرونی ( 440-362ق 1041-973 /.م ،).ابو علی سینا (428-370
ه 1037-980/.م ،).ابوالهدح عبدالرحمان خازنی ( 550-...ه 1155-... /.م ،).ابوالبرکات بغداای ( 480-54تا -47
 560ه 1087-62 /.تا  1165-52م ،).فخرالدین رازی ( 544تا  606هو  1150 / .تا  1210م ،).خواجه نصیرالدین
طوسی ( 672-597ه 1274-1201 /.م ،).قطب الدین شیرازی ( 711-633ه 1311-1236 /.م ،).کمال الدین
فارسی(ودولد حدوا  /664ه  1266/ .م.؛ وفات  718ه  1319/.م .ار تبریا).
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-2-8محتوای فیزیک دورۀ اسالمی
وراجعه به ونابع وخدلف ،وا را از وجوا حداقل سرفصل های زیر ار حوزۀ فیایک اورۀ اسالوی وطمئن وی سازا:
-1-2-8مبانی نظری و برهانی
اانشمندان وسلمان وهاهیم اساسی طبیعیات را که عمدتاً به بخ

سماع طبیعی تعلق اارا ،از ونظر برهانی و فلسهی

وورا توجه قرار اااه اند .این وهاهیم بدین قرارند :جسم طبیعی :اودداا؛ وااه؛ صورت (هویت)؛ زوان؛ وکان و خأل.

وقانت وههوم اوددااوندی جسم طبیعی ار طبیعیات سینوی ،وههوم جسم ار طبیعیات سینوی ،وااۀ طبیعی ار
حکمت سینوی ،وکان وخالء از نگاه ابوعلی سینا و ابوالبرکات بغداای ،بخشی از آرای اانشمندان وسلمان را ار
بارۀ وهاهیم وذکور تحلیل وی کند.
-2-2-8فیزیک مکانیک
ار حوزۀ وکانیک نظری آرا و آثار برجای وانده قابل توجه و بهره گیری است .سه حوزۀ اصلی وکانیک نظری زیر
وورا توجه و تحلیل فیایکدانان وسلمان قرار گرفده است .نظرات و وباحث اانشمندان اسالوی را ار حوزۀ وکانیک
نظری عمدتاً وی توان ار بخ

سماع طبیعی از طبیعیات یافت.

الف ـ علم السکون (اسداتیک)
ب ـ علم الحرکات (سینماتیک)
پ -علم القوا (ایناویک)
مقالۀ " حرکت اجسام طبیعی ار حکمت سینوی گوشه ای از این آرا را از منظر مکانیک جدید تحلیل می کند.
 -3-2-8فیزیک نور؛ نورشناسی و بینایی
نور شناسی اورۀ اسالوی از ارخشان ترین شاخههای فیایک وحسو

وی شوا .نورشناسی جدید را وسلمانان پی

ریای نمواند .از چهره های شاخص این حوزه از ابن هیثم ،قطب الدین شیرازی ،و کمال الدین فارسی ویتوان نام
برا .وهمدرین شاخه هایی که ار حوزۀ نورشناسی اورۀ اسالوی بسط یافدند به قرار زیر است:
الف -واهیت نور
-تولید و اندشار نور
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پ -بینایی؛ ااراک ناشی از ایدن
ت -رنگین کمان
 – 4-2-8صوت؛ پدیده های نوسانی
صوت شناسی یکی از حوزه هایی است که اانشمندان وسلمان به آن پرااخده اند و تا این اواخر توجهی به آن نشده
بوا .وقاله پدیده اندشار صوت ار قراضۀ طبیعیات برای اولین بار این حوزۀ وهم فیایک اورۀ اسالوی را وعرفی
نموا .وهمدرین شاخه های صوت شناسی اورۀ اسالوی به قرار زیر است:
الف-واهیت صوت
 تولید و اندشار صوتپ-پدیده شنیدن
ت -پدیده هایی ارتعاشی و نوسانی
 – 5-2-8فیزیک گرما (حرارت و برودت)
گروا و سروا از پدیده هایی است که بشر از بدو پیدای

و تولد خوا با آن وواجه بواه است .اانشمندان وسلمان

نظریات قابل توجهی ار این حوزۀ وهم فیایک از خوا بر جای نهااه اند .بخشی از پرس

و پاسخ های ابن سینا و

ابو ریحان بیرونی ار بارۀ پدیده های گروا و سروا است .وهمدرین شاخه هایی که ار حوزۀ فیایک گروا ار فیایک
اورۀ اسالوی بسط یافت به قرار زیر است:
الف-واهیت حرارت
تولید و اندقال حرارتپ و انبساط و انقباض اجسام ار اثر حرارت
-6-2-8گرانش عمومی
ووضوع جذ

اجسام به طرف ورکا زوین از جمله وسائلی بواه اند که ذهن طبیعی اانان وسلمان را وشغول ااشده

بوا .اینکه یک نیروی ذاتی ووجب جذ

اجسام به طرف ورکا زوین وی شوا توسط آنها پذیرفده شده بوا .خازنی

ریاضیدان ،ونجم و فیایکدان اورۀ اسالوی به ووضوع جاذبه عمووی توجه ویژه کرا و آرای وی به ووضوع گران
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عمووی ار فیایک کالسیک بسیار ناایک وی شوا .به عبارت ایگر آرای وی را باید پی

زوینه نظریه جاعمووی

نیوتن اانست.
 -7-2-8دانش اوزان (علم االثقال)
اان

اوزان یکی از شاخه های گسدراۀ فیایک نظری و عملی ار اورۀ اسالوی است .اانشمندان و فیایکدانان

وسلمان این گرای

وهم فیایک را ار او شاخۀ توزین و تعیین وزن وخصوص و نسبت وواا تشکیل اهندۀ یک

همبسدۀ واای اعم از فلای و بیر فلای و نیا اان

بلند کران و جابه جایی اجسام سنگین توسعه اااند .عالوه بر

این ،این حوزه فیایک از نظر تجربی گسدرش یافت و اانشمندان وسلمان روش های تجربی ودعدای را برای اندزه
گیری وزن ،وزن وخصوص ،و ورکا ثقل اجسام تعیین کراند و به کار گرفدند.
به عنوان نمونه کدا

"ماشینهای ساده و مرکب در معیار العقول" ،ونحصراً ار بارۀ بلند کران و جابه جایی

اجسام سنگین نوشده شده است.
 -8-2-8سیاالت؛ هیدرو استاتیک؛ اصول شناوری
یکی از حوزه های فیایک که فیایک اانان وسلمان به آن توجه کراند ،رفدار سیانت و ووضوع وهم حرکت
جاودات ار سیانت بواه است .آنها اصل شناوری اجسام را ار وایعات با اقت تحلیل و توصیف کراند .آثار آنها
گویای این واقعیت است که اصل ش ناوری را باید به اانشمندان وسلمان وانند رازی ،ابن سینا ،بیرونی و خازنی
ودعلق اانست تا ارشمیدس ریاضیدان .عالوه براین ،ار کثیری از طرحهای کدا

الحیل بنوووسی و جاری از اصول

هیدرواسداتیک و آئرواسداتیک برای ایجاا نیرو جهت به کار انداخدن سازو کار فیایکی اسدهااه شده است که
حکایت از تسلط آنها بر این اصول اارا .رجوع به کدا

کتاب الحیل از منظر مهندسی کنترل بخشی از ااعای

نگارنده را اثبات وی کند.

-9دانش فنی و حوزه های مهندسی
اانشمندان و وهندسان وسلمان ار حوزۀ صنعدی و وهندسی آثار ارزشمندی پدید آوراه اند و ار بالب رشده های
فنی فعال بواه اند .یکی از بهدرین کدبی که ار حوزۀ صنعت و فن ار اورۀ اسالوی نوشده شده است کدا
تکنولوژی اسالوی از هیل و الحسن است.
ار زیر به وهمدرین رشده های وهندسی اشاره وی شوا :
-1-9صنایع وکانیکی
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-2-9صنایع شیمیایی
-3-9صنایع عمران
-4-9صنایع اریایی
-4-9صنایع نظاوی
-5-9صنایع وعدنی
-7-9صنایع بذایی
-4-9صنایع کشاورزی
با توجه به وحدوایت فضای وقاله ودعرض این حوزۀ وهم فنی از تمدن اسالوی نمی شویم و به همین جمله بسنده
وی شوا که تمدن اسالوی ار تمام رشده های وهندسی شناخده شدۀ آن زوان سرآود تمدن های بشری بواه است.

-11شیوههای بهره گیری در متون آموزشی و کمک آموزشی
وسئله یابی و حل وسئله ووضوع وهمی ار تعلیم وهاهیم اساسی ار برناوه ارسی وحسو

وی شوا .ار رشده های

علوم تجربی و وهندسی عالوه بر وعرفی کمیدهای اصلی ،ارائه نمونه های کاربرای و صنعدی ار خالل فرایند یاا
اهی از اهمیت ویژه ای برخوراار است .اساتید ار پی یافدن وسائلی هسدند که ار خالل حل آنها وهاهیم پایه ای را
به اانشجویان وندقل نمایند .آنها نمونه هایی را ود نظر قرار وی اهند که توصیف علمی رفدار آنها وسدلام به کار
گیری وهاهیم ،روشها ،و قواعد علمی است .وطمئناً اندخا

وسائلی که از زندگی واقعی اسدنداج شده و یا وثالهایی

که اانشمندانی که خوا پایه گذار رشده و شاخه ای از علم بواه اند ،وی تواند از جاذبه خاصی برای اانشجویان
برخوراار باشد
ار یک ودل علمی وحدوا را به شیوه ها و از جنبه های وخدلف وی توان وورا تحلیل قرار ااا .ار هر حال ار
زنجیرۀ ودلسازی ،اعدبارسنجی ودل ،توصیف ریاضی رفدار جسم یا فرایند ،روشهای حل وعاانت حاکمه ،فرض
های سااه کننده ار ورحله ودلسازی ،توصیف ریاضی و حل روابط حاکمه ،اخذ ندایج و تحلیل و تهسیر آنها و
بیره ،باید شیوه ای اتخاذ شوا تا ونجر به یاا اهی عمیق و همه جانبه گراا .پیدا کران وسائل و وثالهای وناسب که
هماوان بدوانند اهداف چندگانه را انبال کنند چندان سااه نیست .برای اساتید و وعلمان وحدوایدی برای اندخا
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وباحث اصلی رشده وجوا ندارا .لذا وی توان از ونابع علمی قدیمی

ار کنار ونا بع جدید سوا جست .گاهی برای آباز وطلب و یا تشریح وهاهیم پایه ای وسئله ار است بررسی
اسدهااه از نمونه های تاریخی وهیدتر است .ابلب ،طبیعت وسائل عملیِ قدیمی ولموستر و وههومتر از نمونه ها و
وهاهیم پیچیده جدید است.
بنا به انیلی ،شاید به نظر رسد که وثال های اسدخراج شده از ونابع علمی تاریخی ار سطحی نباشند که برای
اانشجویان وناسب باشد .نخست ،ونسوخ بوان و یا بی

از حد سااه و احدمانً پی

پا افدااه بوان آنها؛ اوم ،عدم

سازگاری با وطالب کدب ارسی جدید .عالوه بر این ،توصیف های انجام شده ومکن است که به طور کلی ودهاوت
و یا بیگانه با روش های جدید باشد .همچنین ،تصور شوا که نمونه ها بیر کاربرای بواه و لذا وی تواند ذهن
اانشجو را از وطالب عملی و وورا نیاز وی اور سازا و عمالً یک بحث کاربرای جدید را به یک وطلب بیر
واقعی ،یا بیر نزم ،یا ابددایی و حدی بی فایده که فقط ارزش تاریخی اارا ،وبدل سازا.
اوا ،نگارنده ااعا اارا که ودلسازی و تحلیل جدید یک نمونه قدیمی و یا تحلیل یک نمونه جدید به شیوه علمی
قدیم ،بسده به ووقعیت ،ویتواند بسیار وهید باشد .بخصوص ،روشهای جدید چون وعمونً ودضمن انبوهی از
اطالعات پیچیده ،بعضاً خام و تحلیل نشده است ،تههیم وطالب را به اتکای آنها بسیار اشوار ویکند .اندخا
صحیح وثالها ویتواند حدی به خوااتکایی و اعدماا به نهس علمی اانشجو وؤثر باشد چرا که ار اینصورت وی وی-
تواند خارج از قالب کدا

ارسی خوا با اسدهااه از اصول شناخده شده علمی به تهسیر کاول یک سیسدم سااه

هم ت گمارا .قابل توجه آنکه بسیاری از وثالهای جدید بدین الیل که قبالً بارها حل شده و اانشجو فقط وی آووزا
که چگونه روش حل را فرا بگیرا بدون اینکه وی کوچکدرین نقشی ار این روشها ااشده باشد ،ار فرایند یااگیری
نق

اساسی ایها نمی کند .عالوه بر این ،حدی وسائل طرح شده ار کدا

ارسی نیا نقشی را برای وشارکت

اانشجو باقی نمی گذارا.
وثالهای تاریخی اگر خو

اندخا

شوند و به ارسدی وعرفی و به شیوه صحیح تحلیل شوند عالوه بر اینکه وی

تواند بخشی از فرایند یاااهی و یااگیری باشند ،چون از قالب های سندی تدریس فاصله وی گیرا ،وی تواند برای
اانشجویان جالب و هیجان انگیا باشد.
تجربه نگارنده وؤید این وطلب است که وؤثر بوان و نبوان این روش وابسده به نوع رویکرای است که اتخاذ وی
شوا .رویکرا اشدباه قطعاً به ندایج ناوطلو

ونجر ویشوا .اوا اتخاذ رویکرا صحیح وی تواند بسیار وؤثر و وهید

باشد.
ار زیر ،برخی از کدب و وقانت وحدوای که با رویکرا فوق انشاره نوشده شده اند ،به اخدصار وعرفی وی شوا.
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ار ابددا ،توجه به وقدوه کدا نسبداً قدیمی اوا کماکان قابل اسدهااه کیلی با عنوان «اباارهای نقشه برااری ،تاریخچه
و اسدهااه ار کالسهای ارس» که با همین هدف نوشده شده است ،آووزنده وی باشد.1
کیلی ار ابددای وقدوه کدا

خوا وینویسد« :دوازده سال تجربه تدریس ار ریاضیات ابیرسدان و همین اندازه

تجربه ار وقدوات آووزش وهندسان زوینه و سابقه ای را پدید آورا که وبدنی بر آن این کدا
عرضه وی اارا .اوید ویروا که کدا

را به عالقه وندان

برای افراای که ار این زوینه ها به انجام وظایف و فعالیدهای وشابه وباارت

وی کنند ،وهید باشد....
برای سالهای ودماای افراای که وسئول برناوهریای سیاسدهای آووزشی کالج های وهندسی بواند نیاز به
افاای

وحدوای فرهنگی برناوه های ارسی وهندسی را اریافده بواند .اکنون ،این ووضوع که اگر یک برناوه

آووزش وهندسی وشدمل بر سابقه و تاریخچۀ شاخه وعین وهندسی وورا نظر نباشد ،ناقص است ،به ندرت وورا
وناقشه و بحث قرار وی گیرا .به همین الیل وواا چهار فصل اول کدا

باید برای وعلمانِ وهندسانِ آیندۀ عمران

قابل اسدهااه باشد)Kiley, p. ix( ».

از کدب ودأخر که وباحث علمی را با ووضوعات تاریخی ذیربط بهم آویخده اند ،از کدا

آندرسون 2با نام "جریان

تراکم پذیر نوین :با چشم انداز تاریخی" ،ویتوان اسم برا .گری نک ار وقاله خوا با عنوان "وکانیک سیانت با
چشم انداز تاریخی" از تجربیات ووفق و وؤثر خوا ار کالسهای ارسی وکانیک سیانت ار اثر آویخدن وباحث
علمی با ووضوعات تاریخی ذیربط خبر وی اهد.
چند وقاله ار اسدرس است که با رویکرا فوق انشاره ،به ونابع علمی اانشمندان تمدن اسالوی پرااخده
اند .بهناز ساویای ار وقاله ای به نام " وسائل کاربست پذیر ارتاریخ ریاضیات :وثالهای عملی برای کالس ارس"
 ،وسئلۀ روش ابوریحان بیرونی ار اندازه گیری ارتهاع کوه و وحیط کره زوین را به عنوان یک وثال وهید برای
کالس آووزش ریاضی از بیرونی نقل وی کند .هرچند که وی ونبع خوا را وشخص نمی سازا 3و این نقصی بر
وقاله است ،اوا ار هر حال طرح چنین وسئله ای -با هدف کمک به آووزش و فهم ریاضی -بسیار ارزشمند است.

وقانت چند سال اخیر نگارنده با عنوان "وثالهای کاربرای از کدا

وعیارالعقول برای اسدهااه ارکالسهای ارس

رشده وهندسی وکانیک"  "،ترازهای کرجی؛ نمونه های کاربرای برای اسدهااه ار کالسهای ارس و رشده وهندسی
1

 .کتاب کیلی هم برای آشنایی با سابقه ابزارها و دوربین های نقشه برداری در عهد باستان و قرون میانه مناسب است و هم کتابی است که برای بهره برداری در

کالسهای مهندسی عمران و ریاضیات کاربردی مرتبط ،البته در سطح مقدماتی ،نوشته شده است .عالوه بر این ،کتاب ارزشمند لویس با عنوان "ابزارهای نقشه
برداری یونان و رم" [ ]2و نیز «تاریخ اندازه گیری زاویه» از والیس [ ]2برای عالقه مندان به این سابقه مفید است.
2

 .2این مثال با واسطه از کتاب تحدیداالماکن بیرونی اقتباس شده است.
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نقشه برااری " ،اسدهااه از نوسانگر هیدرولیکی بنوووسی برای تدریس ارتعاشات واهلشی (جام تاندالوس
ونوسانگرهیدرولیکی بنوووسی)" ،اسدهااه از چراغ های روبنی بنوووسی برای کمک به تدریس و تههیم کندرل
خواکار" ،با رویکرا پی

گهده تدوین شده اند.

به عنوان جمع بندی وی توان گهت که اتخاذ رویکرا فوق انشاره ار شرایط جدید علمی وی تواند بسیار وهید و
وؤثر باشد .این رویکرا وبدنی بر اندقال وهاهیم علمی قدیم به جدید و یا اسدهااه از نمونههای قدیم برای تحلیل
علمی جدید ،و یا بالعکس اندقال وهاهیم جدید به ودا نمونههای قدیم است .اگر این رویکرا ووفق باشد به تدریج
تعداای از وهمدرین آثار علمی تمدن ایران و اسالم وی تواند به وثابه بخشی از ونابع آووزشی و علمی جدید تلقی
شوا و وورا اسدهااه قرار گیرا.
-11جمعبندی و نتیجهگیری
با توضیحات و تحلیل فشراۀ بان وهمدرین ندایج این وقاله به قرار زیرند:
-1تمدن اسالوی نظام علمی و فنی ویژهای را پدید آورا .بخ

هایی از این نظام کماکان قابل اسدهااه است.

-2تمدن اسالوی نظام یااگیری و یاااهی ویژه ای را پایه گذاری کرا که تماواً بر اصول وسلم اینی تکیه زاه بواند.
این نظام اگر با نگاهی نو و تهسیری جدید بازطراحی شوا تماواً قابل بهره گیری است.
-3نظام علمی و فنی تمدن اسالوی از سنت ویژه برخوراار بواه است ،که بالب وؤلهه های اصلی ار عصر حاضر
قابل پیااه سازی است.
-4تمدن اسالوی با توجه به نوع نگاه و تهسیر خوا از علم و جلوه های عملی و کاربرای آن ،فلسهۀ ویژه ای را
برای علم و فن پایه گذاری نموا که خاص خوا است و بخ

هایی از آن با باز تحلیل اقیق ،قابل اسدهااه و عرضه

است.
-5بخ هایی از وحدوای علمی آثار اانشمندان اورۀ اسالوی ار کدب وقدواتی علمی ذیربط کاوالً قابل اسدهااه
است.
-6از وحدوای علمی بخشی از آثار وعدبر اانشمندان وسلمان برای تدریس و تههیم بهدر وطالب ار کالسهای ارس
ویتوان بهره گرفت.
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همانگونه که وشاهده وی شوا ااعای نگارنده وبنی بر اوکان بهره گیری از ونابع علمی اورۀ اسالوی بسیار گسدراه
است و ار این وجال کوتاه اوکان اثبات آن فراهم نمیشوا .ار این وقاله تنها نمونه هایی برای اثبات ااعا وعرفی
شد .اثبات قطعی ااعای نگارنده نیاز به تحقیقات گسدراه ای اارا.
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