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 بررسي دو نظريه: علم در فرهنگ اسالمي گاه جاي

  *سياهپوش سيدابوتراب

  چكيده
علم در فرهنگ اسالمي  گاه جاي دربارةنظرية عمده  دومورخان علم  بين در

و  استاي  اي حاشيه خي بر اين باورند كه علم در اسالم مسئلهبر :وجود دارد
جدي و  گاه جاياساساً در دستگاه تعليم و تربيت اسالمي، پديدة علم از 

اين نظريه  داران طرف. است داشته قرار حاشيه دربااهميتي برخوردار نبوده و 
هاي  موفقيت دستاوردها و نظريه، اين بر بنا. نامند مي »اي نظرية حاشيه« را آن

 ثمرة بايد را طبيعي فيلسوفان و مسلمان مندان دانشناپذير علميِ  بزرگ و انكار
 و دينان راست تضييقات و فشارها از كه دانست خصوصي هاي محفل
 فرهنگ در علم كه اعتقادند اين بر هم اي عده. ماندند امان در گرايان سنت

علم و دانش در  واژة اساساً و بوده برخوردار وااليي منزلت و شأن از اسالمي
 دركليدي  اي واژه و نداشته گاهي جايچنين  اسالمي، تمدن جز   به ،هيچ تمدني

 نام »نظرية ضبط و تخصيص« را آناين نظريه  داران طرف. تمدن بوده است اين
اين نظريه، اگرچه علوم معقول در جهان اسالم بر علوم  اساس بر. اند نهاده

گيري  اين مقاله بنا دارد با بهره. از در آشتي درآمد  آنبا  منقول غالب نشد، ولي
  .پردازداز منابع معتبر به بررسي اين دو نظريه ب

  .گرايي، زوال علم، دانش، فرهنگ، تمدن، اسالم، عقالنيت، سنت :ها كليدواژه
  
  جاهلي اعراب تفكر بر كوتاه تأملي: مقدمه. ١

 ،زيسـتند  كه پيش از ظهور اسالم مي ،ة كوتاهي به تفكر اعراب جاهلياشار است الزم نظريه دو نيااز بررسي  قبل
 بيابـان  ديگـر  بخشـي  و مرتـع  آن از بخشـي اي شني است كـه   قسمت اعظم سرزمين عربستان جلگه. داشته باشيم
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 سر  به آن در توانند مي جانشين نه براي كشاورزي مناسب است و نه جماعت يك رو، نيا از. است علف و آب بي
 علـومي  و هنرهـا  از و بـود  نازل كرد، نمي دائم اقامت ييگاه در جا كه هيچ صحراگرد، قوم اين فرهنگ سطح. برند

هنر خواندن و نوشتن در انحصار كساني بود كـه در  . شود، خبري نداشت كه معموالً در ذهن ما تداعي مي معدود،
  .سواد بودند بيتقريباً زيستند و بقيه  مراكز تجاري مي

 بسيار اي گنجينه داشتن به كه بودند زباني صاحب ولي بودند، بهره بي مكتوب ادبيات از اگرچه يلجاه اعراب
ظريـف   يصـنعت  بـه  را خويش زبانرو  نيا ازشناختند،  آنان نقاشي و پيكرتراشي را نمي. بود ممتاز ها واژه از غني

 توانسـتند  مي كه فصحايي و شعرا. باليدند مي خويش بر حق،  تبديل كرده بودند و از بابت قدرت عظيم اين زبان، به
 بودنـد  برخـوردار  خاصـي  احتـرام  از آنان ميان در كنند، هنري و مؤثر استفادة زبان اين آور شگفت هاي توانايي از
  ).180: 1362شريف، (

 ولـي . اسـت  شده اشارهصورت پراكنده  به » علم«و » دانش«از اسالم، به واژة  پيشبرخي از اشعار شاعران  در
 گفـت  تـوان  مـي  آيـا  ن،يبنـابرا . ذهني و فكري يفعاليت تا ،است بوده» شناختن«و يا » نشانة راه« تر شيبمراد از آن 

» و نشـانة راه  نشانه، عالمت،« با معنايي پيوند احتماالً عربي، غير هاي زبان در موجود ،»م ل ع«ريشة  پربسامدترين
 .F( روزنتـال  فـرانتس نظـر   بـه . دور از انتظـار نيسـت   بـدون هـيچ قطعيتـي،    ،ايـن امـر   ؟در عربي داشته اسـت 

Rosenthal(، سير تكويني همانندي را براي فعل قبطي  توان يم»sooun«،   در بسـياري از   ،»شـناختن «به معنـي
 و« ةبا ريشـ ) w s n( »ن س و«اند ريشة فرضي  مدعي برخي ،يوگفتة  به. آثار محققان در اين زمينه مشاهده كرد

را بـا   »merken«، همان نسـبت  »گذاريِ خط مرزي سنگ نشانه«در عربستان جنوبي، به معناي  )w th n( »ن ث
 ،»دانـش «و » نشـانة راه «ميان  يكينزد پيوند رسد مي نظر  به رو، نيا از. آلماني دارد در »markstien«يا » عالمت«

 واژةتان، پيش از ظهور اسـالم، بـه   برخي از اشعار شاعرانِ سرزمين عربس درو  ،دارد وجوددر اين وضعيت ويژه، 
بنـابراين، مفهـوم   . اسـت  بـوده  واژه نيااهميت خاص  از يكه حاك شدهبه صورت پراكنده اشاره » علم«و  »دانش«

شواهد تأييدكنندة اين چنـين  . بسط و تكوين يابد» هاي راه نشانه«تواند از فرايند عيني آشنا شدن به  كلي دانش مي
اما مفهـوم  . پيدا كرد »ل ه ج«يعني  آن؛ متضاد مفهوم مبينهاي  ايد بتوان در يكي از ريشهش »م ل ع«اصلي را براي 

ولـي در   است، هدانش و علم در اشعار شاعران آن دوران، دانشي بسيار متفاوت از هر پيشة علمي و دانشورانه بود
 يابي  دست و تجربه ازواقعيت و باالتر و آگاهي بر جهان گامي فراتر از  ،دانش ،هاي بعد تأكيد آنان بر دانستن دوره
پرسـت عربـي    اشعار شاعران جامعة بـت  در حال، ره به). 29: 1392روزنتال، ( است بوده انسان تر حقيقي نفسِ به

مجموعة مكتوبي از  هيچكه از تمدني ناشناخته برخوردار بودند، ) سبا و حمير اهالي(كهن، منهاي جنوب عربستان 
 ديـده  شـد،  مـي  تقويـت  عمـومي  افكـار  طريـق  از كـه  سنتي رسوم آور الزام نيروي جز   به قوانين شرعي و عرفي،

در شعرشان، كه تنها صـورت بازمانـده از ادبيـات آن دوران     ها آنآرمان اخالقي و اجتماعي  حال، نيا با. شود نمي
 عربستانِ در دانش رةدربا يچندان يها افتهي ب،يترت  نيدب). 188: 1362شريف، (است، حفظ و حراست شده است 

 آشـنايي  صورت در دانش، از اصيلي و اوليه برداشتبه  بتوانرسد  مي نظر  به اما ،وجود ندارد اسالم ظهور از پيش
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 ينـوع  بـه  راخـود   يجـا زمان، ايـن برداشـت    ولبديهي است در ط. افتي دست موجود، هاي آگاهي با تدريجي
  .بودري را با خود همراه داشت و يا با آن آميخته اي عناصر فك تا اندازه كه داداز دانش  برداشت

 واقعيت ترِ حقيقي و واالتر شكل از برساخته دانش كه معنا  بدين  گذاشت؛ عرصه به پا ديگري بينش سرانجام،
 الهي رستگاري هدف و بنيادين ابزار در را برداشت اين و برآمد) ص( محمد] حضرت[ كه  بود زماني آن و است

 ،روزنتال( شداصلي تمدن اسالمي بود، آماده  ماية بن كه دانش، داشت  گرامي براي زمينه گاه آن. بخشيد استواري
1392 :30.(  

ـ نبـار   750 و اسـت  »اهللا« كلمةبه  مربوطواژه  2800 ،از اين تعداد. داردواژه  78000نزديك به  كريم قرآن واژة  بـه  زي
بـريم و   و اهميت واژة علم پـي مـي   گاه يجابه  واژه، دو اين تعداد در تأمل قدري با. است شده اشارهو مشتقات آن » علم«

فشاريم كه نقـش علـم در اسـالم حـائز اهميـت       بلكه بر اين فرض پاي مي ؛كنيم تصادف تلقي نمي حسبِتكرار آن را بر 
به  ش،يخو پيروان به رارساندن پيام آن  كهبوده است ) ص(توجه حضرت محمد  مورد چنانخاصي است و اين موضوع 

  .دانستند يك انديشة بنيادين و رسالت ويژه، بر خود فرض مي عنوانِ
 بـه  دارد،) ص( محمـد دانش در نظام انديشة دينـي حضـرت    گاه  يجا تياهمهمه چيز نشان از  روزنتال،نظر  به
 جاز هم با داد؛ مي دست از را خود اهميت گريديافت كه  ميچنان كاهش  واژهاگر بسامد تكرار اين  حتيكه  يطور

 تصادفي واقع  در زين شده،فرض  تصادفيچند جايي كه  در ،»م ل ع« شةير ظهورحتي . شود توجهداشت كه به آن 
 بـراي  شـرايط  و زمينه از بخشي ريشه اين تكراربا هر بار  رايز ؛را كنار گذاشت  آندليل  توان بي و نمي است نبوده
در  كـه   همـين  آن، بر افزون. است شده فراهم مي ،ين در دينِ تازهبنياد ينيروي سان به  ،»دانستن« پذيراي هاي ذهن

 اهميـت  حـائز  گرفتنـد،  مي قرار ديگر  يك كنار دينيشناسي ديني و غير  واژه آنواسطة  بهمفهومي داريم كه  جا نيا
  ).30: 1392(در آن تأمل كرد  تر شيببايد  واست  اريبس

هـاي   است، چرا كه در فضـاي آمـوزش   ممتنع و سهل يموضوع اسالم در آن چيستي و دانش و علم تعريف
از موضـوعِ   شيخـو  درك و ظرفيـت  بـه  بنا دارد، كار و سر مقوالت اين با انحا از نحوي  به كه يفرداسالمي هر 

 قلمـداد  ناپـذير  تعريـف  دانـش  سـينا   ابن فلسفة در مثال، يبرا. داشت خواهدمورد بحث، برداشت خاص خود را 
  .شود مي

در انديشة اسالمي آن چيزي نيست كه در سنت اسالمي از آن بـه   »علم«راد نگارنده از موضوع است م بديهي
ـ بـه ا  دفعات  به قرآنمتعالي و نوراني دارد و در  يگاه يجااز آن منظر  علم رايزشود؛  قدسي ياد مي امريمنزلة   ني

مثـال   يبرا. است شده اشارهگذاشته، ژرف  يتأثير زيكه بر كالم اسالمي ن الهي، خاص دانشنوع از علم به عنوان 
از دانش خداوند دربارة امور پنهان، كـه دانشـي بيـرون از دسـترس      33و  31آيات  هود، و 59 آية انعام، سورة در

اين تعريف از علم و دانش، خاصِ فرهنگ و سنت اسالمي ماست و معاني . سخن به ميان آمده است ست،ها انسان
ديگـر معـادل دقيقـي     هاي زبان در و نيست زباني هيچ به ترجمه قابل كه دارد مندي ارزشو  ،پيچيده ،بسيار وسيع



 نظريه دو بررسي: اسالمي فرهنگ در علم گاه جاي   114

  

ـ  دسـت شايد به همين علت است كه در معارف اسالمي . توان پيدا كرد براي آن نمي مشـخص و   يبـه تعريفـ   يابي
 در. اشـد ب مشكل كاريرايج است،  »science«به معناي  »علم«در فرهنگ غربي از  كه  به صورتي ،محدود از علم

نقـش آنـان بسـيار     معنا، اين در. بشرند هدايت مسئولو  آنان راه دهندة ادامه و پيامبران وارثانعلما  اسالمي بينش
 .F( ولتـر  ،)F. Bacon ( بـيكن ماننـد   يافـراد انديشـة   بركه مثالً  شود ينم ييهاگسترده است و محدود به چيز

Voltaire(، كندورسه و )Condorcet (رفتاري است كـه مـا را بـر     الگويِي علم ها آنباور  به. است بوده حاكم
و همـه چيـز را در    كنـد  يمـ رازآميـز   تعاليم جانشينرا  دوستي طبيعت و محيط پيرامون آن مسلط و فرهنگ انسان

  .دهد يمخدمت توسعه و گسترش علمِ محض قرار 
بلكـه   ؛متعالي قرار دارد گاه يجادر  بريم، مقصودمان آن علمي نيست كه مي كار  به را »علم« واژة وقتي امروزه

يعني  ؛همين علم است گاه يجابررسيِ  زين مقاله نيا درما  هدف اتفاقاً كهاست » القمر تحت«مقصود علم زميني و 
  :اسالم در »علم هاي كاري خرده« گاه يجا بررسيقول مولوي   به ايعلم دنيوي در فضاي تمدن شكوفاي اسالمي 

 فلسفه و طب علمِونجوميا   دسـههنعلمهايكاريخرده
 بـه  بنـديش  پـاي  تمـام  بـا  ،دان فرانسوي فيلسوف و الهي ،)Hugh of Saint Victor( ويكتوري سن هوگ

 خـالف  را علوم اين تحريم و نداشت مخالفتي فنون و علم توسعة با ،آوگوستيني جزمي انديشة و الهي هاي آموزه
 الهيـات  پيشرفت به ؛شود يريگ يپمطالعه و  درستي  به علوم اگر كه بود داعتقا اين بر حتي دانست، مي خرد و عقل
 ،از علـوم زمينـي   ييزدا حرمت بر و كرد تبعيت ارسطويي بندي طبقه از تقريباً علوم بندي طبقه در او. كند مي كمك
علـومي   ،داشـت  دتأكي ،)scientiae adulterinae(يا علوم نازل ) illiberal arts( »ناآزادگان« علوم به موسوم

 آن فاعل كه تجارت ونساجي،  مكانيك، رينظ يعلوم ايو  دريانوردي وسازي،  مانند طب، كشاورزي، بازرگاني، اسلحه
جنگ  كند، مي برقرار زيستي همو  صلح، ارتباط، اقوام بين علوم اين او نظر به. گيرد مي وام طبيعت از را شكل گر صنعت مانند

 سنهوگ ). 217: 1387 پلستون،كا( دهد مي قرار همگان استفادة معرض در را آنان هاي كاالو  سازد، را به آشتي مبدل مي
 غرب در عقالني حيات و علمي نهضت آغاز بهبزرگي  كمك كليسايي هاي تحريم شكستن و كار اين با يويكتور
  .كرد مسيحي

 گاه يجا يعنيبه محور اصلي  نپرداخت از قبلبحث  فضايكردن  تر شفافاشارة مختصر،  اين از نگارنده قصد
ـ نمـا  . شد علوم نازل تلقي مي ويكتوري سن هوگعلمي كه به تعبير  همان. است هعلم در تمدن اسالمي بود  در زي

 پـا  هم عالوه بر دانش الهي به دانـش پـيش    قرآنانديشة اسالمي چنين تعبيري را براي علوم زميني قائل هستيم و 
 همو دل فـرا  ،چشم، گـوش : اين دانش با سه اندام. كند آن سر و كار دارند، اشاره مي با ها نكه انسا مادي، و افتاده
: سـجده ( كند مي يادقلوب  بيتحبو  ديدن، شنيدن، از آن در كه است آياتي از بديهي تفسيري مطلبآيد و اين  مي
ي متنـوع تحصـيل   هـا  نيـز آگـاهي بـر گونـه     قـرآن واژگـان   ،از سوي ديگـر ). 38و  36: و اسرا ،23: ، ملك9و  8
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مانند علم، عرف، شرع، عقل، يقين، فقه، فكـر،   مربوط عربي هاي ريشه همة از گيري بهره با ،انديشمندانة انساني را
 دانش راه از كه شود يمفرايندي از جدل و آگاهي اشاره  به زيندر شماري از آيات . كند مي آشكار ،و مانند آن ،فهم
 ،ةحجشقاق، جدل، : از اند عبارت آيند مي كار به باره  اين در كه هايي واژه. گذارد مي آزمون به را آنآيد و  مي دست  به

حكايـت   هـا آن از اسـتفاده  در گيرچشم يظرافت و دقتمعناي فلسفي دارند، ولي از  يميو اثبات كه اگر نگو ،استدالل برهان،
  ).44: 1392روزنتال، (كنند  مي

  

  دانش و علم مفهوم. ٢

ـ ا از. طلبد مي ديگري مجال و است خارج مقاله اين حوصلة از علم گوناگون معاني و ريفتع دربارة بحث رو،  ني
 برجسـته،  شناس اسالم و) فيلولوگ( باستاني هاي نمتخصص زبا ،روزنتال جمله ازبرخي از معاني آن نزد حكما  به

خـود،   كتاب چهارم فصل در كه او. ببريم پي اسالمي تمدن و فرهنگ در واژه اين وسيع دامنة به تا كنيم مي اشاره
تمدن اسالمي، واژة  جز  به  ،در هيچ تمدني: گويد مي نيچن ،است پرداخته موضوع نيابه  خوبي  به ،پيروزمند دانش

 كنـيم،  معرفـي  و وصـف  واژه يك با فقطعلم چنين سيطره و عمقي نداشته است و اگر بخواهيم تمدن اسالمي را 
نيـابيم   »علـم «از  تـر  مناسب اي واژه هيچ شايد سازد، گر جلوه وجه بهترين به را تمدن اين ممتاز سيماي كه اي واژه

  ).214: 1376فاني، (
 يبررسـ ضـمن   و اسـت واژة دانش و علم را از پيش از ارسطو تا قرن چهاردهم ميالدي دنبال كرده  روزنتال

 آنان واكنش به ،و اشعري معتزلي، شيعي، نمتفكرا و مسلمان علماي و مندان دانشهاي   انديشه و آموزه درآن  تأثير
. اسـت  كـرده منابع و آثار معتبر توجـه   رو مبتني ب ،مستند ،مستقل طور بهخاص و  يظرافت و دقت با زمينه اين در
. پژوهشـي مسـتقل اسـت    ازمندين ها آن تك  تك يكه اشاره به آرا شمارد برميواژه  نيابيش از صد معني براي  يو

  :كنيم مي اكتفا نمونه چند به فقط جا نيادر  ن،يبنابرا
كند، امكان پذيرفتن يـا   شنود و درك مي مي كه يفرداما افزون بر آن، به . همان شناخت و درك است »دانش«

فيلسـوف و مـنجم   ) ق 570. د( اهللا  هبـة ايـن تعريـف از ابوالبركـات    . دهد مي شود مي بيان كه رااي  نپذيرفتن قضيه
  ).83: 1392روزنتال، (فة عباسي است كه بعداً اسالم آورد يهودي و طبيب مستنجد خلي

 منسوب يترجمة عربي اثر اين تعريف در آغازِ. پيوستة فنون عالي است بستن كار بهشناخت عالي و  »دانش«
شايسته  فن دادن انجام يمعناكه در آن رواقيون از فلسفه به  استآمده  ،Plucitaنام  به ،)Plutarch( تاركپلو به
)askesin epitedeiou technes(، يهجـر  سوم سدة دراست  يگفتن. آوردند مي ميان  به سخن فضيلت يعني /

  ).همان( است بودهيا معرفت  علم، هستي، يمعنا به يجوامع اسالم نيب در» دانش« واژة يالديم نهم
 نِآن شـرايط عـي   كـه از راه  كند يم فيتوص يتيخصوص را »دانش«در جدلي با اشعريون،  ،احكامحزم در  ابن
  ).همان) (احواله من عليه ماهوعلي ( شود  مي) شفاف( آشكار هست، كه چنان شده، شناخته
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اين تعريف را باقالني اقتباس كـرده  ). علي ماهو به(هست  كه  چنان شده، شناخته عينِ از استعبارت  »دانش«
ـ يـن تعريـف را   ا. اسـت بديهي است او نخستين كسي نيست كه از اين تعريف بهـره بـرده    و ـ   تـر  شيب  امنطبـق ب

 واقعيتشـان  در اشـيا ) وجـدان ( يافتن همانا »دانشِ« ،يكندمنظرِ  از. دانند مي) كيشان  راست(هاي اهل سنت  تعريف
  ).همان] (يكندرسائل فلسفي  مجموعه[ است
ش است و كـنش  دانش آغازِ كن: گويند مي ارسطوئيان. كرد تعريف زينرا شايد بتوان در پيوند با كنش  »دانش«
 بـه  كردنـد،  مـي  بـازگو  بسـيار  را آن و بود شده شناختهدر اسالم بسيار  گويه  گزين نيا). entelechy(دانش  كمالِِ
ـ    ،در كانون فلسفي ،دانش و كنش يناپذير جدايي يعني ويژگي، نياكه  يطور  هديني و اخالقي اسـالم جـاي گرفت
  ).همان( بود

ابن عربي اين . كردند مي رد و طرد را آن و داشتند واهمه علم و دانش واژة از شدت به زيناست برخي  بديهي
 نيازي توضيح به كه است روشني چنان مفهوم دانش«: كند يم انيبچنين  ترمذي صحيحانديشه را در شرح خود بر 

 و كنندچيده ديني و فكري را با اين هدف پي ميمفاه ريسااند درك واژة دانش و  خواسته گذاران مي اما بدعت ندارد،
در ميـان نيسـت كـه    ) معنايي(مردم را به گمراهي بكشانند و نيز از روي نادرستي چنين القا كنند كه هيچ مفهومي 

  ).66: 1392 ،روزنتال( »استپايه  سفسطه و ادعايي بي ها آن] سخن[در هر صورت، [!] بخواهيم آن را بدانيم 

  

  علم و دانش در فرهنگ اسالمي گاه یجا. ٣

 و وسـعت  همـة بـا   ،»علم« و »دانش« اين. 1: اند از عبارت نهيزم نياچه تاكنون گفته شد، دو سؤال مطرح در  به آن هتوج با
چه منزلتـي در تمـدن اسـالمي     ديني غير دانشِ. 2و  ؟و با چه مفاهيمي در جهان اسالم ظهور پيدا كرد چگونه ،خود عمق

اين دانـش و علـمِ زمينـي و دنيـوي در اسـالم چـه        كه معنا   نيدب. موضوع اساسي اين مقاله است دومكسب كرد؟ سؤال 
  شد؟آيا در حاشيه قرار گرفت يا از حمايت و حيات و نشاط علمي برخوردار  كرد؟ پيدا گاهي يجا

 پـس اگر عباسـيان،  : ديگو يم نيچندر اين زمينه  ،)Yale University( يلياستاد برجستة دانشگاه  گوتاس،
ترجمـة   نهضـت  ،بود نشده منتقلاموي، به قدرت نرسيده بودند و دارالخالفه به بغداد  جاوزمتاز پايان كار سلسلة 

 كجـا  بـه  عصـر  آن درعلـم و دانـش    سرنوشـت نبود كـه   مشخصآمد و  آثار يوناني به عربي در دمشق پديد نمي
  ).19: 1381( انجاميد مي

/ ق 11در سـال   ،)ص( محمـد  حضـرت  رحلـت  از پيش. پردازيم مي نظريه دو اين دربارة بحث به فرض اين با
 رحلـت  از پـس . آوردنـد  هجوم شمالي نواحي به موفقيت با و يافتند استيال عربستان جزيرة  مسلمانان بر شبه  م، 632
قواي مسلمانان از سرزمين زادگاه خويش به بيرون تاختند و در انـدك مـدتي لشـكريان امپراتـوري بيـزانس و       ايشان

 طـي  در. يافتنـد  دست نزديك شرق از عظيمي هاي بر بخش ترتيب، اين به و داشتنديمت واشاهنشاهي ايران را به هز
 و آسـيا  در اسـكندر  مسـتملكات  سراسـر  بر تقريباً اسالم نظامي، دهندة تكان و انگيز اعجاب پيروزي سال پنج و بيست
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بود كه بقية شمال افريقا و تمام  و مصر غلبه يافت و هنوز يك قرن نگذشته ايران، فلسطين، شام، جمله از افريقا شمال
  .افتاد اسالم سپاهيان دست اسپانيا به 
 خيز، حاصل هالل و مصر. باشد اغراق جاي كه است بعيد] مسلمانان[ ها عرب فتوحات تاريخي اهميت در

ود دوباره يافت و اين نخستين بار ب وحدتيايران و هند  بااقتصادي،  تر از حيث سياسي و اداري و از همه مهم
 هـزار  از را متمـدن  جهان كه يافت يماقتصادي و فرهنگي بزرگي پايان  انفكاك چنانكه از زمان اسكندر كبير 

 هـاي  قـدرت  كـه  داد مي شكل بزرگ رودخانة دو را غرب و شرق ميان مرز. بود ساخته جدا اسالم از قبل سال
محصـوالت   ،سـاز  كاالهـاي دسـت   خـام،  مـواد  آزاد جريـان  امـر  اين. بودآورده  ديپدمتخاصمي در هر طرف 

آزاد بـه   يـابي  و نيز دسـت  ،تفكر ةنحو ها، روش ،ها انديشه ها، مهارت ،فنون ،خدمات ،اقالم تجملي ،كشاورزي
برداشتن موانع ميان هندوسـتان و   اقتصادي، رونق و ساخت يمهاي تجاري ميان شرق و غرب را ميسر  شاهراه

از . كرد يمهاي تازه را تسهيل  و پرورش ميوه ها عدد گياهان و سبزيو نيز صدور منظم انواع مت ،شرقِ مديترانه
  زده بـه  هاي شخم برداري كامل از زمين تجهيز فنون كشاورزي و شناخت كشاورزي متمركز و بهره ،سوي ديگر

بـود كـه موجـب دگرگـوني     » صلح اسالمي«عوامل از مواهب  اين همة. افزود يمهاي زير كشت  وسعت زمين
كه پيش از اين منافع طبقات مرفه جامعـه را   ،از تجارت شيباين امر . شدم به انقالب كشاورزي بزرگي موسو

  ).17: 1381گوتاس، ( كرد يمداشت، اسباب افزايش منابع غذايي اقشار فرودست را فراهم  همراه به
 علوم اشاعة ممه بسيار عوامل ازم،  751/ ق 134 سال در چيني، جنگي اسيران سوي از كاغذسازي صنعت ورود

ـ ز شـد؛  پيشـين  نوشتاري مواد همة جانشين سرعت  به عباسي عصر هاي دهه نخستين در كاغذ. بود اسالم جهان در  راي
  .كردند صادر سرعت به را آن از استفاده دستور حاكم نخبگان
 فرو ريخـتن موانـع ارتبـاطي ميـان شـرق و غـرب و دسترسـي بـه         ،انديشة صلح و برادري اسالمي ،مجموع در

 ،1توزيع ثروت، انقالب كشـاورزي  زارها،  برداري گسترده از كشت بهره آزاد، اقتصاد از برخورداري تجاري، هاي راه شاه
مسلمانان به يك عنصر بـزرگ فرهنگـي و    فتوحاتشد تا  موجباقتصادي  ةرشد و توسع عواملِ ريساو  كاغذ، ورود

يعنـي هـزار سـال محكـوم بـه       كبيـر؛  اسكندر زمان از كه نجاميدا اقوامي و مناطق اتحاد به امر اين. شودعقالني مبدل 
هاي ديني بين مسـيحيان   چرا كه اعمال طردكنندة كالمي و ارتدوكسيِ قسطنطنيه به شقاق بودند مĤبي  مخالفت با يوناني

ـ     سـوي   به را آنان گذار، بدعت نسطوريان به حمله با و زد مي دامن زبان  سرياني ران روانـه  منـاطق مختلـف از جملـه اي
تحـت لـواي حكومـت     آنـان،  اتحاد به تدريج به فرهنگي پارگي  چنداين جدايي و چنددستگي منابعِ مناقشه و . كرد مي

و سرانجام شرايط و اوضـاع جامعـة پهنـاور آن دوران را     شدطرف، منجر  و زير فرمان اربابي بي) داراالسالم(اسالمي 
 اسـالمي،  منـد  قدرت دولت تأسيس ن،يا بر عالوه. كردفراهم  مندي ارزش العاده و آميزشِ فرهنگيِ فوق كاري براي هم

 هاي ندر قر شرقي، روم دولت يشده از سو اعمالهاي فكري و فرهنگيِ  و محدوديت جغرافيايي و سياسي انزواي به
نجـات   موجـب  داد و انيپا مĤب  يوناني اقوام تمامي و ذمي مسيحيان و شرقي روميانبه  نسبت ميالدي، هشتم و هفتم
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  ).18: 1381گوتاس، ( شدهاي فلسفي و مترقي  از عصر تاريكي و مخالفت با انديشه آنان
 ديگرِ ملل و يوناني علوم نبود، مسلمانان فتوحات اگر كهگفت  توان مي قاطع ضرس به آيا توصيفات، اين با حال

 حـال،  زمـان  تـا  بشـر  سرنوشـت  حتـي  و عقالنيت، و تفكر سيربر سر  چهيا  كرد؟، مي پيدا سرنوشتي چه روزگار آن
مسلم است ايـن اسـت كـه     چه آنانجاميد؟  و يا كار مشغلة علمي و فلسفة طبيعي و حيات فكري به كجا مي ،آمد؟ مي

 بـين  تاريخيِ دورة يا مقطعاگر در  ميكنفرض . شد كه هستيم نمي بهتر از اين ها ناگر اسالم نبود، وضع جهان و ما انسا
تا قرن دوازدهم مـيالدي،  ) ساساني سلسلة پايان(يعني فاصلة بين قرن هفتم ميالدي  هجري، ششم و پنجم تا اول قرن

پيش از قرن ششـم مـيالدي    ها كه از مدت هم، شرقي روم و ايران هاي جنگ ونداشت  وجودحاكميت تمدن اسالمي 
 نداشت حضور صحنه در چندان كه هم غربي روم گر،يد يسو از. يافت مي ادامه چنان مستمر ادامه داشت، هم طور به
روم شـرقيِ  . اي در آن دوران نداشتند كننده هند و چين هم كه چندان نقش تعيين. زد مي كورسو آن در علمي انديشة و

كه با تضييقات  ز،يرومي ن ـشد و پروندة انديشه و عقالنيت يوناني   ارتدوكس هم بر فرض در جنگ با ايران پيروز مي
هاي فرهنگي آغاز شده بود، بسته و ميراث يونـان   هاي علمي و فعاليت و تعطيلي كانون) Iustinianus( يوستينيانوس

چه اتفاقي براي دانش و دانشوري و حيات و نشـاط   اوصاف، اين با حال. شد ميكن  باستان به دست روم شرقي ريشه
  آمد؟ يك كالم بر سرنوشت بشر آن عصر پيش مي درعلمي و تفكر عقالني و 

 بـه  را موضـوع  ايـن  كـه  بودند يا هستند ها همين زمين كرة روي هاي نو انسا تيبشر همة مگر شود سؤال شايد
ـ درگبله بدان دليل كه قلمروهـاي  . است نه هم و بله هم پاسخ ايم؟  زده گره آنان سرنوشت  فكـري،  هـاي  جـدال  در ري
ـ . ياد كرديم ها آناز  كه شد يم مناطقيهمان  شاملو اجتماعي  سياسي، بعـداً مسـير تمـدن و پيشـرفت و      كـه  ياطقمن

اي در تراز تحوالت جهان آن روزگـار   كننده بقية نواحي نقش تعيين رايز زدند، رقم زينتحوالت فكري و علمي بشر را 
  .نداشتند

اعـم،   طـور  بـه  ،به طور اخـص و ملـل ديگـر    باستان، يونان ميراث داري نگه و حفظ در الاقل ،اسالم نيبنابرا
است كه علم و دانش در اسـالم   نيااما سؤال اساسي و محوري اين مقاله . است   داشته نهيزم نيا درجدي  يسهم
جدي و بلندمرتبـه يافـت و در بطـن جامعـة اسـالمي       يمقام يا و گرفت قرار حاشيه در كرد؟ پيدا گاهي يجاچه 

در . و در همه جا صـادق باشـد   ها زمان همة براي كه داد پاسخي پرسش اين بهجريان پيدا كرد؟ بعيد است بتوان 
 تواننـد  نمـي  زينتاريخ اسالم  در متخصصكه مورخان  است هوضعيت تاريخي چنان بغرنج و پيچيده بود ،حقيقت
  .ميپرداز يم نهيزم نيا در موجود ةينظر دو به جا اين دررو،  نيا از. با هم به توافق برسند آن يچگونگ دربارة
  
  نظريه دو بررسي. ۴

و علوم معقول يا بيگانه از نظر قاطبة مسلمانان  هعلم در اسالم در حاشيه قرار داشت ،اول نظرية داران طرف دةيعق به
 اسـالمي  تربيـت  و تعلـيم  دسـتگاه  از زين علتشده است و به همين  ارزش، و شايد خطرناك تلقي مي بي ،فايده بي
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 نيا از. سالمي نشد و در حاشيه قرار گرفتدر نتيجه، اين علوم هرگز عميقاً جزئي از فرهنگ ا .شد گذاشته بيرون
نظريـه، دسـتاوردها و    ايـن اسـاس   بـر . نـام نهادنـد   )marginal thesis( »اي حاشـيه  نظريـة «نظريـه را   اينرو، 

هاي خصوصـيِ   مسلمان و فيلسوفان طبيعي را بايد ثمرة محفل مندان دانشهاي بزرگ و انكارناپذير علميِ  موفقيت
اي هم بر اين اعتقـاد   عده. در امان ماندند گرايان سنتو  دينان راست تضييقات و فشارها زا كه دانست منداني دانش

و برخـورد تـوأم بـا     ظن سوء رغمِ به  ،و است هبرخوردار بود ييواالشايسته و  گاه يجابودند كه علم در اسالم از 
نـوازي ويـژه و معقـولي     تقبال و ميهماناحتياط با آن، معتقد بودند كه مجموعاً علم و تفكر عقالني در اسالم از اس

  .است شدهمند  بهره
كـاران موفـق شـد     مخالفت محافظه وجود با بلكه ،تنها علوم بيگانه را رد نكرد اسالم نه ،دوم نظرية داران طرفنظر  به

 دهينام )appropriation thesis( »تخصيص و ضبط« كه نظريه، اين بر بنا. درآورد خود تخصيصِ به و كند ضبطرا  ها آن
: 1377لينـدبرگ،   (از در آشـتي درآمـد     آناگرچه علوم معقول در جهان اسالم بر علوم منقول غالب نشد، ولي با  شود، يم

238.(  
دو نكتـة   بـه برجسـته،   محقق روزنتال، فرانتس وصبرا، استاد بازنشستة دانشگاه هاروارد  ديعبدالحم پروفسور

. ميپرداز يمبه بررسي آن  جا نياكه در  اند  كرده توجهعلم در اسالم  گاه يجا و معيار قوي در زمينة مند ارزشبسيار 
 اسـالم  در كالسـيك  آثـار  بلنـد  بخـت  نةيمنتشر كرد، به سه مرحله در زم 1987مهمي كه در سال  ةدر مقال صبرا،
بـه عنـوان نيرويـي    علوم يوناني در جهان اسالم نـه  «: كند مي استدالل نيچننخستين مرحله  بارةدر يو. پردازد مي

 سـوي  از پـرده  بـي  تقريباً و بالفصل انطباقي با اش هلني بيني جهان كه شد رفتهيپذ ميهماني منزلةمتخاصم، بلكه به 
 در مقبـول  و شـده  پذيرفتهكه تاكنون عضوي  ميهمان، اين ،دوم مرحلة در. شد مي انگاشته خانواده مسلمان اعضاي
 مسلمان، از اعم(اي  مسلمان و برجسته مندان دانش گيرِ چشم علمي اوردهايدست براي الهامي منبع بود، شده جامعه

 مشـكالت  و مسـائل  از بخشي به گويي پاسخ و پذيرفتند را كالسيك سنت بنيادين فرضيات كه شد...) و  مسيحي،
 نـويني،  علمي سنت آغاز امر اين. دادند گسترش را هايش گيري نتيجه و گرفتند عهده بر را اش ناگشوده و بازمانده

هاي اسالمي با رنگ و بـوي   استمرار سنت كالسيك علوم يوناني در سرزمين يعني پندارند، مي برخي كه گونه بدان
 دادند مندان دانشاز  نسلي بهرا  خوديونانيان بودند كه در مرحلة سوم جاي  علوم پيشگامانِ نيااسالمي نبود، بلكه 

   نيبـد . ا از سر گذرانده و لبريز از تعليمات و سنت اسـالمي بودنـد  كه هريك در فرهنگ اسالمي آموزش كاملي ر
منطـق در  . در كليات علوم بـود  تر شيبهاي سنتي و فرهنگ اسالمي  هاي علمي در آموزه نتيجة ادغام رشته ،بيترت

 هاي مناسبت  هب ايام و اوقات تعيين براي العاده فوق اهميت با ابزاري شناسي ستاره و نجوم. الهيات و فقه ادغام شد
و مانند  ستارگان، رصد گياهان، پرورش و محصول برداشت و زرع و كشت يوميه، هاي نماز وقت از اعم گوناگون

در اين مرحله كه صـبرا  . و فقهي ضرورت يافت علمي، بازرگاني، اقتصادي، مقاصد انواع براي رياضياتآن شد و 
ـ  سـاني  ت كالسـيك هـم  نامـد، سـن   مي) naturalization(» سازي طبيعي« راآن  پيـدا كـرد و اسـتفادة     تـري  شيب

 174( »كرد پيدا را گذار خدمت نقش و شدميهمان خود نيز عضوي از خانواده  ،سرانجام وآن شد  ازتري  گسترده



 نظريه دو بررسي: اسالمي فرهنگ در علم گاه جاي   120

  

Lindberg, 2007:.(  
 قـرن  متألـة فيلسـوف   ويكتوري، سن  هوگ كار به شبيه چيزي را مسلمان مندان دانشبتوان اين حركت  شايد

كنـد كـه    به مدارسي در اواخر قرون وسطي اشاره مي الذكر فوق مقالة در صبرا. تلقي كرد اروپا، در ميالدي دهمياز
علمـي كـه    منـد  اين مدارس عالي با اركان تـوان . به مدارس عالي دوران ما شباهت دارد ها آنسازمان و تشكيالت 

 داده يجـا وم رياضي را در برنامة درسـي خـود   داشت، عمدتاً عل پوياييدر مناطق شرقي سرزمين اسالمي  تر شيب
 عناصـر مدرسة سمرقند است كه پيوند تنگاتنگي با رصدخانة سـمرقند داشـت و در آن    ها آنترين  برجسته. بودند

با . شد و آثار ديگر تدريس مي ،الدين شيرازي شناسي خواجه نصير و قطب آثار ستاره ،بطلميوس مجسطي ،اقليدس
در سـدة يـازدهم،    ،نيز در قالب موقوفات بنيـان گذاشـته شـدند و در پـي آن     ها نبيمارستا آغاز سدة نهم ميالدي،

 مراكـز اند كـه   جهت ستودني بدان ها كه اين تالش ديگو يمصبرا در ادامه . موقعيت را يافتند همان زينها  رصدخانه
اما ابعـاد  . كردند ليشناسي تبد نجوم و ستاره طبي، معالجات و آموزش براي شده نهادينهامن و  يمحلمذكور را به 

با فوت حاميانشـان از ميـان رفتـه     ها آنتدريس و معالجات در اين نهادها هنوز شناخته نشده و متأسفانه برخي از 
پناهگاه امن و دائمي براي استمرار آموزش عالي گسترده در علوم طبيعي عاملي است بـراي مقايسـه    فقدان. است

پس از  ،سو، و سرنوشت آن در اروپاي غربيِ اسالم تا اواخر قرون وسطي از يكسنت كالسيك در  بين سرنوشت
  .هاي دوازدهم و سيزدهم ميالدي به بعد، از سوي ديگر رستاخيز آموزشي سده

مسلمان در اين زمينـه   مندان دانشدانش و علم در اسالم و مساعي  گاه يجاكه روزنتال دربارة  يدوم نكتة اما
. هسـتند » بومي كردن علوم در كشورمان«مند به   پردازان محترمي است كه عالقه شايستة توجه نظريه كند، يممطرح 

كنـد كـه    موضوع مهم اشاره مي اين هريزد و ب كند كه خدا در جان انسان مي را نوري توصيف مي) nous(او خرد 
 دانـش،  فلسفي، شناخت نور، زينسالمي بارها در پيوند با نور ياد شده است و در تمدن ا) عقل(در اسالم، از خرد 

از عقالنيت  اي آميزهاند كه  گرفته قرارخاص در كنار هم  يمهارت و دقت چنانو اخالقِ عملي با  كالم، عرفان، علم،
) naturalized citizen of Islam(» طبيعـي اسـالم   شـهروند « نـام  بنـدة يرا ز] صاحب خرد[ و آورده ديپد را

  ).154: 1392روزنتال، ( اند كرده
بـه   بـود،  اسـالم  جهان در فناوري و دانش و علم اشاعة براي عامل ترين مهم مسلمانان فتوحات است بديهي

 اعضـاي  از برخـي  و حكـام  درباريـان،  پشتيباني و حمايت با و عباسي عصر نخستين هاي دهه همان دركه  يطور
به وجود آمـد كـه دانـش دنيـوي را      مناطقي انمند دانشنيز خود  وبرخوردار از مكنت مناسب،  افراد آنان، خاندان

و قنسرين در  حرّان،، )الرها( ساداهاي بزرگ شهري از جمله ِ كانون درمناطق  نياز ا يبرخ. كردند يكامالً جذب م
 درو  ايـران،  شـرقي  در شـمال   مرو، در و خيز حاصل هالل در زينمراكز اصلي مسيحيت شرقي . داشتند قرارغرب 
سـتارة   عبـادي،  اسـحق   بنحنين . بودند شده واقع شاپور،  النهرين تا جندي در شمال بين موصل، و نصيبين سراسر

شهرهايي  زمرة دراز پيش از اسالم  كه بودقدر اول ترجمة متون پزشكي، اهل حيره نزديك فرات در جنوب عراق 
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 علـم  تـدريسِ  شـيوة  از وشـن ر تصويريبا ارائة  يو. بود شده حفظ يوناني دانشوري سنتآن  در كهداشت  قرار
: سـد ينو يمـ  نيچنـ  آن، بـا  خـود  دوران سـة يمقاكه در اسكندريةِ اواخر عهد باستان رايج بـود و   چنان آن پزشكي،

جالينوس را مطالعه  هاي كتاب ميان از اساسي متني تا آمدند مي گرد روز هر اسكندريه در پزشكي مدرسة اعضاي«
 ،)schol(سيحي معاصر ما هر روز در اماكن تدريس، معروف بـه اسـخوله   سان كه اصحاب م كنند، دقيقاً به همان

 بـه را  هـا  آن كـه آنان عادت داشتند  ز،ين ها كتاب ةدر خصوص بقي. آيند متني اساسي از قدما گرد مي] مطالعة[براي 
 قـدما  هاي كتاب شرح امروز ما اصحاب كه سان همان به دقيقاً ،هر كس با كتاب خودش: انفرادي مطالعه كنند طور
  ).20: 1381گوتاس، ( »خوانند مي را

مهمو، از همه  ندمتحد شد اداري، و سياسي حيث از مراكز، اين همةظهور اسالم  با
خود را دنبال كنند و بدون نيـاز و    مطالعات يافتند امكان مراكز اين همة دانشوران كه، نيا تر

ديني  راست« يا »اعتقادي  سالم«رسمي و نهادي از  اعتنا به هر صورت« )orthodoxy ( فـارغ  و
سراسر ايـن   دررو،  نيااز . داد و ستد فكري داشته باشند ديگر  ديني، با يكوابستگي از هر 

ــه و در  ــولناحي ــرندو  ط ــراول و دوم   ق ــتم / يقم ــتم و هش ــهف ــوران ،يالديم  دانش
هـاي   در رشـته كننـد و   متفاوتي كـار مـي   هاي زبان با كه بينيم مي را متعددي »المللي بين«

تـوانيم از   مـي  ،يالديهفـتم مـ  / يقمـر  اول قـرن  در مثال، يبرا. اند مربوط به خود فعال
 مسـلط و سـرياني   ،يونـاني  ،زبان فارسي سه بهببريم كه  نام )Severos( نصيبي سوروس

 نماينـدة عنـوان   بـه  ،)م 708. د) (رهـاوي  عقـوب ي( ادسايي يعقوباز شاگرد او،  ايو  بود
. د( ،)Theophilus of Edessa(ادسـايي   تئوفيلـوس . ميكنـ  اديـ مسيحي  »مĤبي  يوناني« اصلي
چنـدان   نـه دانشـور   دو، )م 800بعـد از  . د( ،)Stephanus(، و استفانوس فيلسوف )م 785

 يونـاني،  منابع با وسيعي آشناييكه  ندانتقال اختربيني بود نةيزم در رگذاريتأثاما  معروف،
مهدي،  ،عباسي ةمنجم و مشاور دربار خليف تئوفيلوس،. تندداشهندي  و ،پهلوي ،سرياني
اختربيني نوشت كه ظاهراً علوم رياضي را مجدداً در روم شرقي متداول اي در مدح  رساله
المللي آنان بودند كـه   بين كاران هممعاصران و  ازدو تن  نيزاهللا اثيري و نوبخت  ماشاء. كرد
 كـه  بـود اولي يهودي و از اهالي بصـره  . وردارندبرخ تري بيش معروفيت ازمنابع عربي  در

 اسـاس  بر. بود ايراني] مسلمان شد بعداً كه[ نيزايراني داشت و دومي  يظاهراً اصل و نسب
 االول  جمـادي  2روز شروع بناي شهر بغـداد   ديدند، منصور خليفه برايدو  اين كه طالعي

  .شدم تعيين  762 ژويية 30/ ق 145
خبـره   يافـراد علمي زنده و  هاي است كه آنان نمايندگان سنت نياوص اين دانشوران در خص توجه قابل نكتة

 بـه  علمـي  شـدة  نوشـته  آثـار  از توانسـتند  يمـ  زبـان،  چند با ييآشناعلت  هب ،كه بودند خودمربوط به  يها رشته در
 تر مهمو از همه  ؛ارتباط باشنددر  ،از طريق مسافرت يا مكاتبه ديگر، يك با كنند؛ استفاده هم يوناني از غير هايي زبان



 نظريه دو بررسي: اسالمي فرهنگ در علم گاه جاي   122

  

نسـلي از خبرگـان    ظهـور علـت   دهنـدة  حيتوض يژگيواين . اشندب ،بدون نياز به ترجمه ،دار انتقال دانش كه عهده آن
متمركـز كـردن    بـه  دسـت  ،ياسـ يس يميبـر اسـاس تصـم    شـان، يا كه بود  يزمان در درستمتعدد در دربار عباسيان 

  .زدندت از ترجمة منابع مكتوب موجود و حماي مندان دانش هاي كوشش
 توجـه  با و عراق، به خالفت كرسي انتقال بغداد، تأسيس عباسي، انقالب جةيشاهنشاهي عربي در نت موقعيت

 اي جامعه دمشق، در شرقي روم نفوذ از دور  بهبغداد،  در. شد يبارز رييخوش تغ آن دست فرهنگي هاي رويكرد به
 جمعيـت  ايـن . بـود  عـراق  در سـاكن  جمعيت از متفاوت كامالً اي آميزه بر نيمبت كه آمد پديد تازه و چندفرهنگي

) ب ،دادنـد  و يهوديـان كـه اكثريـت جمعيـت سـاكن را تشـكيل مـي        مسيحيان، زبانان، آرامي) الف: از بود مركب
يافتـه و مسـيحي، ماننـد     شـامل بخشـي اسـكان    ها عرب) ج و ،متمركز در شهرها) نخست وهلة در(زبانان  فارسي

 آفريـده  را اي آميختـه  هـم  در و غنـي  فرهنـگ  كه نامتمركز گروه ها ده و فرات، كنار در حيره در ساكن هاي بعر
 داشـتند در حيات اجتماعي و سياسي و فرهنگي اين دارالخالفة تازه مشاركت  ،يلحاظاز  ها،  گروه اين همة. بودند

 سوابق،اساس  بر كه بودگوناگوني  ية اجزانتيجة جوش و خروش هم ،شود تمدن اسالمي كهن ناميده مي چه آن و
  ).27 ،26: 1381گوتاس، ( بودهم آمده  گردآنان  هاي و ارزش ،آداب و رسوم ،اعتقادات

  
  علم در دورة خالفت عباسيان گاه یجا. ۵

 از ترجمه و توسعة علوم يوناني تا جايي پيش رفت كـه  مندان دانش و روايان، فرمان درباريان، خلفا، شديد حمايت
مـأمون ارسـطو را در   ( شـد  آن از ،يسـاختگ  چـه  و يواقع چه گوناگون، هاي روايت و مأمون دنيد خواب باعث

كه در جامعة  ارسطو، كه بود امر اين انداختن جااز  يحاكها،  از اين روايت يكي). كرد سؤاالتيخواب ديد و از او 
: گوتـاس  گفتـة  بـه  ،دانـد  دهد كه هر طور صالح مـي  اي داشت، به مأمون اختيار تام و تمام مي ويژه گاه يجابغداد 

ادعـاي مرجعيـت خليفـه و    . ارسطو قانع كنـد  نظر  به توجه با را علوم گسترش مخالفان ورأي به حكم عقل زند «
ـ گ شـكل  نـة يزمكرد تا  خاصي را دنبال مي انگيزة و پنهان عللاولويت قائل شدن براي ارسطو  دربـارة   روايتـي  يري

بـديهي اسـت تـا    . كنـد  فـراهم  راعلوم در فضاي فكري آن روز عراق  مجموعة )canonization(شرعي كردن 
و نقد شـده و بسـط    ترجمه اسالمي تمدن در قدما علوم غالب اكثريت ميالدي دهم/ قمريرسيدن به قرن چهارم 

ـ  سـخت اين امر همان هدفي بود كه مأمون از آغاز خالفت خود . يافته بود ـ گ يپ  هـاي  دغدغـه  جـزو  وآن بـود   ري
 قائـل مطلـق   اولويـت  نيبنابرا. بود زيندهم ميالدي / قمريقرن چهارم  گرايان عقل عموم و مندان، دانش فيلسوفان،

هاي  همة امور ديني و حجت در زينو  سو  از يك علمي، و فلسفي مطالعات معيار و مالك منزلة  به عقل، برايشدن 
است  علتمين چهارچوب قابل تأمل است و به همين شرعي و مالحظات سياسي و اجتماعي از سوي ديگر در ه

در همين فضا بود كه فلسفه و آثار علمـي بـه    ن،يا بر عالوه. شود يمو فوق زبان  كلي، نحو، از برتر منطق علمكه 
 مطالعـه،  براي جوازي منزلة به  زمينه اين در خليفه اجازة و سلف ترين مهم منزلة به  ارسطو معتبر، هاي عنوان كتاب
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هـاي   فعاليـت  ،)هجـري  چهارم و سومهاي  سده( عصر ايندر . شدو آموزش علوم در دنياي اسالم تثبيت  قيق،تح
  ).145: 1381گوتاس، ( بود جريان در حدتو  شدتبرجستة علمي و فلسفي در بغداد با 

 بـر  رازي شكوك عنوان باطبيب بزرگ و ناقد برخي از آثار جالينوس  ،)ق 313. د( رازي شدة افالطوني هاي انديشه
مساعي علمي  نيچن هم و مندش، ارزشاولين فيلسوف عرب مسلمان و مكتب  ،يكند آتنيِ نوافالطونيِ سنت ،جالينوس

 ابـن  فارابي، سلفش و عدي بن يحيياز جمله  اخالفش و حيان بن جابر ،و منجم دان رياضي قُره، بن ثابتمانند  يافراد
ـ بر ا عالوه. بود غرب انقالب بر تأثيرگذار عوامل از دان فيزيك و رشناسنو مند دانش هيثم، ابن و بزرگ، سيناي آثـار   ،ني
ابـن رشـديان التينـي را در     زينو فقيه  فيلسوف، طبيب، ارسطو،شارح بزرگ فلسفة  رشد، ابنگر  علمي و روشن يو آرا

 هـاي  هدر دانشـگا  را يو يفكر عناصر از برخي حذف دستورتا جايي كه آلبرت كبير  داد، قرار تأثير  غرب سخت تحت
  .كرد صادر دوران آن

 دان، رياضي ترين بزرگ خوارزمي موسي بنمحمد . داشتند خاصي گاه يجاعلوم رياضي و هندسي  اسالم در
 وسطي قرون پايان تا رياضي دانش بر وسطايي قرون گر كه بيش از هر پژوهش بود يدان مسلمان و جغرافي منجم،
 دستگاه خوارزمي. است موجود ميالدي دوازدهم قرن التيني زبان به او المقابلة و جبرال كتاب. گذاشت شديد تأثير
 )كردنفرموله ( شكل به را دوم درجة معادالت هندسي اصل و شناساند اروپاييان و اعراب به را هندي نويسي عدد

 و كرده متمايزدو بود، آخرين آن معادلة درجة  كه ،خود شش نوع معادلة جبري را كتاب اول فصل در او. درآورد
 850حدود ( اسلم بن شجاع كامل ابو خوارزمي، از پس نسل يك. بود همبادرت ورزيد ها آنمندانة  سپس به حل روش

 مةيندان  رياضي ،پس از او ابوبكر كرجي. نوشتاساس كار خوارزمي،  بر ،را المقابله و الجبر   فيكتاب ) م 930/ ق
 ديوفانتوس از متأثر آشكارا كه كرد حل هايي روش با را مجهولي  سه و دو رجةد معادالت ،يالديدوم قرن نهم م

)Diophantus (،بود شدهحفظ  چنان هم زينآن هندسة جبري نامعين خوارزمي  در ،حال نيا با بود.  
 Robert of(ترجمة آثار ماندگار خوارزمي بـه زبـان التينـي از سـوي رابـرت چسـتري        با كهاست  بديهي

Chester (كرمونايي ژرار و )Gerard of Cremona(، او دربارة اصول معادالت درجة دو  يآرا يالياست شاهد
 جـوزف، ( ميباشـ ) م 1201( حسـاب  كتاب يعني )Fibonacci(اثر مهم فيبوناتچي  اواخر زيندر فصل پانزدهم و 

1385 :511.(  
كـه در   مسـلمان،  غيـر  و مسـلمان  مندان دانشهاي علمي  فعاليت بهمقالة حاضر  درنگارنده بنا ندارد  ترديد بي

 يتحقيقـ  دادن انجـام  مستلزم كاراين  زيرا پردازد؛ب ،اي بودند پهنة وسيع جغرافياي تمدن اسالمي منشأ آثار برجسته
انـدكي   تااست  نهيزم نيا دربسيار مختصري  اشارة يحاواين مقاله  رو، نيا از. است آنان از يكبراي هر  مستقل

  .جهان اسالم پي ببريم علم در گاه يجابه 
طبيب مسـلمان و   ها ده اهوازي عباس بن علي وابوالقاسم زهراوي،  سينا، يبوعلعالوه بر رازي،  طب علم در

 سـيزدهم / قمـري برجستة مسلمان قرن هفتم  طبيب(و ابن نفيس  ،ماسويه اسحق،  بن نينح جمله از گريدمسيحي 
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 ،القـانون   تشـريح نسخة خطـي از شـرح    يكبر اساس . بودند غرب جهان در يا  برجسته هاياثر منشأ زين) ميالدي
 م 1242/ ق 640 تـاريخ بـه   مربـوط توان حداكثر  گردش ريوي يا صغير خون را مي ازابن نفيس  رس كشف پيش

م و  1553/ ق 961سـال   در) Servetus( سـروتوس  يانتشـار آن از سـو   زمـان يعني سه قرن پـيش از   دانست؛
 سـديدالدين  ،)مقالـة ابـن نفـيس    نويسندة( اسكندربه نوشتة  بنا. م 1559/ ق 967سال  در) Colombo(كولومبو 
 1350/ ق 751مصري در سـال   العرَب  زين عبداهللا بن و علي  م 1344/ ق 745 سال در كازروني مسعود بن محمد

ز كتـاب شـرح   اند و ايـن دومـي ا   دربارة گردش كوچك خون بحث كرده قانون كتابدر شرح بر كتاب اول از  م
اين نظر چـه بسـا بـراي تجديـد مطلـع در بحـث       . او استفاده كرده است القانون  شرحابن نفيس و  القانون   تشريح

 اسـت داشته  يدسترس خون صغير گردش از نفيس ابن توصيف به التيني غرب آيا كه پرماجراي قديمي بر سر اين
 را نفـيس  ابـن  كـار ) م 1520/ ق 927. د) (A. Appago(نويي اند كه شايد آندره آلپاگو بلو گفته. نه به كار آيد يا

  ).»سينف ابن« ليذ: 1365خرمشاهي، ( باشد كرده نقل استكه تاكنون منتشر نشده  يمكتوب آثار در يا شفاهاً
ـار  و تنقيح آ ،تصحيح ،ترجمه ،يآور به سر برد و طي اقامتش به جمع) در سوريه تر شيب( خاورميانه در سال سي مدت آلپاگو ث

ـاپِ (ادوية مركبه به التيني ترجمه كرد  دربارةرا  قانونوي قسمتي از شرح ابن نفيس بر . اطباي مسلمان پرداخت / ق 954 وِنيـز،  چ
 Consideratio Sexta de Pulsibus ex Libro Sirasi‘‘ آن التينـي  عنـوان  كـه  بخش يك در آلپاگو). م 1547

Arabico” همراه با نقد و  ها، سرخرگقلب و  خصوص درآموزة جالينوسي  دربارة رابيانات جالب توجهي  ست،ا
  ).همان(كند  نقل مي ،نظر ابن نفيس دربارة آن

 جراحي كبيـر در مقدمة كتاب  ،جراح بزرگ قرن چهاردهم ميالدي ،)Guy de Chauliac( شولياك  دو  گي
هاي  پزشكان قرن ازاثر  88كتاب از  نيا من براي تأليف: دارد برداري از دانش پيشينيان چنين اظهار مي دربارة بهره

 146و  ،بار به ابوالقاسم زهراوي 179بار به بوعلي سينا،  661ينوس، لبار به آثار جا 890 يعني ؛ام پيش استفاده كرده
  ).3823: الف 1383سارتن، (ام  بار به آثار علي بن عباس محوسي اهوازي رجوع كرده

) Salerno( سـالرنو  اسـتان  در يپزشـك غرب مسيحي و تدريس آثـار   برر آن علم طب در اسالم و تأثي گاه يجا شرح
 بـر و  چـرا  كه نيا اما. است كردهبه مهر طب اسالمي  ممهور راشالودة طب سدة چهاردهم ميالدي  كه بودهگسترده  چنان آن
 مسـتقل  بحثـي  خـود  كه تاس اسالم در علم سرنوشت انگيز غم داستان بازماند، رفت سير تكامل آن از پيش يعامل چه اثر
  .طلبد مي

 يكنـد يعقوب ابن اسـحق  . برم علم در اسالم اين مقاله را به پايان مي گاه يجااشاره به چند نكته دربارة شأن و  با
 صـرف  يا و تكرار منزلة به دانش رفت در مقدمة برخي از آثارش به اين نكتة مهم اشاره دارد كه در جهان اسالم، پيش

بلكه هدف نزديـك كـردن دقـت رياضـي و اسـتدالل هندسـي در        نبود، تأمل و انديشه  از دور به آن،سپردن  خاطر  به
 روش و گرفـت  مـي  كـار  را به  ها برهان ازمنظم برخي  طور بههاي فلسفي خود  در بحث يكند. باالترين سطح آن بود

بحث بنيادي مقالة رشدي راشد  ازستفاده ا بااين مسئله را  گوتاس. بود اقليدس اصول از برگرفته و متكي كامالً كارش
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)R. Rashed (ندديگر  ابتكار: كند مي نقل نيچنمندانة روش و عقالني رويكردبه  مربوطهاي علمي  در خالقيت يك 
براي پژوهش در آثار ارسـطو، از جملـه    رااسالم  دنياي راهكه  بود خود عصر دينيِ و كالمي هاي بحث به ورود در او

 عنـوان  بـا بعـداً ايـن آثـار    . همـوار كـرد   ،)Proclus( پروكلوس و) Plotinus(طين  از افلو تيو منتخبا مابعدالطبيعه
 ).168: 1381( شد معروف Libereبه التيني ترجمه و به  الخيرالمحضو  اثولوجيا

 

  اسالمي تمدن در علم زوال. ۶

ـ علم بـودن   يحام يمعنادوستي مسلمانان و يا مخالفت برخي از آنان را نبايد به  هر حال علم به مخـالف علـم    اي
كه اسباب تعطيلي علوم و اشتغال علمي در  گردد يبرم يا امر به مسائل بسيار پيچيده نيتلقي كرد؛ زيرا ا آنانبودن 

جامعـة  . شـد  ياز آن را شـامل مـ   يجهان اسالم را سبب شد و مخالفت بعضي از علماي اسالم فقط بخـش انـدك  
كـه بـه حاشـيه رانـدن علـم و       يرو بود، به طور شدت و ضعف با اين پديده روبه اسالمي در مقاطع مختلف و با

ـ سپس زوال آن در اسالم، به طور جدي، از قرن پنجم هجري آغاز شـد و ا  ـ پد ني غالبـاً بـه عوامـل بيـرون از      دهي
بانشاط  اگرچه عامل دروني به حيات. شد مرزهاي اسالم و تا حدودي به يك عامل نسبتاً قوي در داخل مربوط مي

 ادوارد. گرايان نوشته شود و سنت) اشعري(هاي قشري  علمي لطمه زد، ولي همة آن چيزي نبود كه به پاي انديشه
بيرونـي در ايـن خصـوص چنـين اظهـار       التفهـيم در ترجمة  آلماني، برجستة شناس شرق ،)E. Sachau(زاخائو 

هجـري   500سـال   دوددر حـ  ،سـنت  اصـول  يتتثبسدة پنجم نقطة عطفي در تاريخ روحي اسالم بود و : دارد مي
 ها، گاليله صاحب بود ممكن غرببدون اشعري و غزالي، . ، براي هميشه به عمر تحقيق مستقل پايان داد)م 1106(

 يشخصـيت  غزالـي . است سخت بسيار آن اثبات و بزرگبسيار  ياين موضع زاخائو ادعاي. ها باشد و نيوتن كپلرها،
با تأسيس شبكة  الملك، نظام خواجه كه كرد مي زندگي عصري در ولي ،خاص بود ييراافكار و آ يدارابرجسته و 

كه حامل انديشة مترقي  معتزله، و شيعه با ضديت براي سلجوقي حكومت امكانات همةها، از  اي از نظاميه گسترده
همة آن چيزي نبود كـه   اين ديگر، سوي از. برد يماز شافعيان بهره  حمايت وو عقالنيت در امور گوناگون بودند، 

بـود كـه در    يمنـد   قدرت عاملصليبي و حملة مغول دو  هاي جنگ رايز. علم را در اسالم رو به افول برد گاه يجا
 تصـرف تجاوزگري و اصرارِ نامفهوم مسيحيان بر ). م 1271/ ق 669( بود شده جيبسيك مرحله عمالً عليه اسالم 

كـه   ،وجـوگري  جسـت شدن انديشة ابن تيميه و از دست رفـتن روحيـة    محاك ،»دين« بهانة به بيگانه هاي سرزمين
 و ،كنـد  مـي  يـاد  اسالمي تمدن در اوليه قرون در) 13: ب 1383(» روح ارشميدسي«حضور  عنوان باسارتن از آن 

 به دادنامن براي پناه  تشكيالتي فقدان. ديگر از دنياي اسالم رخت بربسته بود ،يكندمحور  روش و منش پژوهش
و  حكـام،  خلفـا،  پشـتيباني  و حمايـت  ومنسجم و مستحكم برخـوردار   ياز ساختار كه ،و دانشوران دانش، علم،
همين  دركه  يطور به. كار مشغلة علمي را در جهان اسالم رو به زوال برد باشد، داشته خود با زينرا  روايان فرمان
 شـاطر،  ابـن  نصـير،  خواجـه  بتّـاني،  ماننـد  دانيمن دانش جةينت يب تالش شاهد) هاي ششم و هفتم هجري قرن(عصر 
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كه هريـك در   ميهست) برجسته طبيب(، و ابن نفيس )دان و رياضي دان، فيزيك منجم،( كاتبيِ عمر شيرازي، الدين قطب
 ،هايي دربارة گردش زمـين  فرضيه ارائة. كردند مطرح را هايي فرضيه زيبرانگ نيتحس يشهامت باخود  علمي مشغلةزمينة 
ـ ليوگردش صغير خون از سوي ابـن نفـيس، پـيش از     ايمسلمان و  مندان دانشاز سوي  ،كپرنيك پيش از  هـاروي  امي

)W. Harvey(،  پاسخ ماندن مسـئلة مـورد بحـث     الدين به بي به نظرية بطلميوسي از سوي قطب برگشت نيچن همو
از طـرف آريسـتارخوس    ،الدسـال قبـل از مـي    300در حـدود   نظـر،  حد در امر اين است بديهي. شد منجرآن عصر 
خورشـيد مركـز    او نظـر  به. بود شده مطرح خورشيدمركزي نظرية عنوان به )of Samos Aristarchus(ساموسي 

  ).137 ،133: 1377 ،ليندبرگ( چرخيد مي آن رداي بر گ عالم و ثابت بود و زمين مانند سياره
اي و مـذهبي، و فشـار قشـريون و     فرقـه  هـاي  هـا و جـدال   كفايتي خلفاي عباسي، كشـمكش  بي ،يكل طور به
 شـود  يمـ  گفتهتنگ كرد و كار را به جايي رساند كه  مندان دانشكاران و برخي از اهل حديث عرصه را بر  محافظه

كه فيلسوف رافضي و مردي مشهور به  ،)ق 660. د( االربلي  نجاء بن محمد بن حسن مانند شخصيتيآخرين سخن 
. ]اسـت  كذب نايس يبوعل يها  گفته[» العظيم و كذب ابن سينا اهللا  صدق«: بود اين اراحتضعلوم عقلي بود، در بستر 

 اطالق نبي از موروث علم بر جز به را علم لفظ جماعت و سنت اهل ميان در زهاد و فقها و دين روان پيش اصوالً
ال ديني ظـاهر و آشـكار نبـود    علمي را كه نفع آن براي اعم ها آن. شمردند نمي نافع علم را آن جز يا و كردند نمي
كه چنين علمي به خروج از صـراط   است شده معلومگفتند به تجربه  و مي پنداشتند مي] علم ينابود[القاعده  عديم

 بودنـد  معتقـد  و شـمردند  مـي  »كفر به مشوبه حكمت«و » علوم مهجوره«علوم اوائل را . مستقيم منتهي خواهد شد
. د(شـاعر قـرن چهـارم     العروضي، جوري النهر احمد ابو دربارة كه چنان. يدكش خواهد تعطيل و كفر به آن نهايت

 متظـاهراً  المـذهب  سـيء  كان«: گفتند مي نيچن بود، اوائل علوم و فلسفه در وسيع اطالعات صاحب چون ،)ق 403
 زيعباسي ن عتضدم]. كند ينم هم كتمان را آن و دارد اصرار الحاد و يالمذهب به كه يشخص[ »له  مكاتم غير باااللحاد
  ).139: 1371صفا، (قتل رساند  به] الحاد[را با همين اتهام  ،يكندشاگرد معروف  ،سرخسي طبيب بن احمد

همة ابداعات علوم و انديشة اسالمي در قالبي منجمـد ريختـه شـد و مقـارن بـا زمـاني كـه فكـر          گونه بدين
 و آمـوزش  بـود؛  گذاشـته  شـكوفايي  بـه  رو ديميال چهارده و سيزده هاي سده در غربي اروپاي در وجوگر جست
و  هـا  آموزشـگاه  در رسـمي  حجـت  شـكل پذيرفته شده، به  ونمت جمعيِِ  دسته خواندن و حافظه به وابسته تحصيلِ

و  هـا  دانشـگاه  در يفكـر  هـاي   جدل و ها بحث و پرشور فكري هاي ننقطة مقابل آن، كانو. مدارس اسالمي درآمد
 بـه اما در اين سو، شك و ترديدي كه در اصول عقلي با غزالي آغاز شـده بـود   . بودمراكز علمي در اروپاي غربي 

برخوردار از  تا،شد  ليتبدنظر  و فرصتي در دست عارفان و عالمان تنگ عقلي ضد نظام و كالم علم براي معياري
 محيط چنين در. بتازند انديشي آزاد و فلسفه و علم ساحت بر عوام، پشتيباني و جاهل روايان حمايت خلفا و فرمان

خـود  ] با شرح و تفسير[ارسطو را  مشاعي فلسفةكه  رشد،  ابن برانگيز تحسين مساعي و شگرف تالش ناسازگاري
تاريخ علـوم و فلسـفة اسـالمي را از سـدة      واقع، در. شد سپرده فراموشي به اسالم جهان در عمالً بود، كردهزنده 
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يكـي از غزالـي بـه نـام     : كـرد  دنبالبايد كمابيش در قالب سه اثر  يقمر ششم تا نهم/ يالديدوازدهم تا پانزدهم م
 آدميان عقل براي البته كه التهافت   تهافتبه نام  رشد ابن از ،يغزال كتابتر از  ضعيف ،ياثر ديگري الفالسفه  تهافت
كـه بـه فرمـان     التهافـت    تتهافـ به نام ) ق 893. د( زاده خواجه از اثري سوميو  بود قائل غزالي از تر فراخ اي پهنه

  .)McNeill, 1963: 503( بودشده  نوشتهبراي پايان دادنِ محاكمه به سود غزالي،  ،سلطان محمد ثاني
سـو و   برانـداز از يـك   كننـده و خانمـان   هـاي تضـعيف   با سقوط خالفت عباسيان و مواجهه با جنـگ  سرانجام

از سوي ديگر، پديدة علم در جهان اسالم نتوانسـت بـه    نابساماني اقتصادي و از بين رفتن حمايت از علم و دانش
پيـدا   اسـالمي ثابت و مستحكم در دسـتگاه تعلـيم و تربيـت     يگاه يجا زينحيات خود ادامه دهد و مشغلة علمي 

  .نگريستند مي بدان ترديد و ظن سوء با همواره قشري و مذهبي هاي گروه و محافل زيرا نكرد،
  
  گيري نتيجه. ٧

ـ ا از. گنجد علم در اسالم مسئلة درازدامني است كه در ظرف يك يا چند مقاله نمي گاه يجابررسي  نده،نگار نظر  به رو  ني
نيست كه  يترديد حال،هر  در. شود موضوع،طرح  تر شيب و ،نظريهبه اين دو  زده صرفاً تالش شد تا تأملي شتاب جا نيا در

 وفيزيك، رياضي،  ،نجوم، نورشناسي. سالم نسبتاً مستحكم بوده استعلم در ا گاه يجا يالديم دوازدهم/ يقمر ششمتا قرن 
ابـن هيـثم    يآرا ،)R. Westfall(به گفتة وستفال  كه چنان ،گذار بوده است و پانزدهم هم تأثير چهاردهم سدة تا حتي طب

در سالرنو تـدريس   عباس اهوازي بن و علي  سينا، آثار رازي، ابن ). 75: 1387( »جوهر جنبش كپلر در علم نور بود«
تدريج ادبياتي كـه از سـالرنو    علمي بودند، ولي به نظرية  صاحب ظاهراً زمينه اين در مسلمان مندان دانششد و  مي

 پزشـكي  متـون   فلسـفي  گيـري  جهـت  و كـرد  پيدا تري شيبگذاشت و صبغة نظريِ  وسعت بهيافت رو  انتشار مي
هـاي شـرعي    محدوديت برخي اعمال. كردن افتاده بود، نيز منعكس به جريا ها آنهاي التيني  كه ترجمه را، اسالمي
طبيـب برجسـتة قـرن     نفـيس،   ابن. شدكالبدشناسي  كارتوقف  وعلم  گاه يجاموجب تزلزل  كه بودديگري  عامل

 بـه  تـرحمش  و) اسـالم ( ديـن  بـه  تقيـدش  كـه «: گويـد  مي و است كرده اشارهنكته  نيا هخوبي ب به ،هفتم هجري
 تشـريح  به توانست مي و نداشت را مانع اين واگر ا. »است داشته مي باز حيوانات تشريح به اقدام از ار او حيوانات

فيزيولـوژيكي   كشفيكه  خون، صغير گردش كشف يعني اش، هعمد علمي كار شك بي بپردازد، جانوران هاي اندام
. اسـت  گر جلوه زين القانون  تشريح حرهيافت تجربي او به فيزيولوژي در شر. شد مستند مي تر شيبشود،  شمرده مي

 و مسـتند  هـاي  آزمـايش  بـر  بالضـروره  عضـو  هـر  فايدة بازشناسي و تعيين در«: دارد در ادامه اظهار مي سينف بنا
 موافقت پيشينيانمان آراي با ما آراي و عقايد آيا كه داشت نخواهيم اعتنايي و كرد خواهيم اعتماد مستقيم تحقيقات

  ).»سينف ابن« ليذ: 1365مشاهي، خر( »ندارد يا دارد
 رامشغلة علمي  وعلم در تمدن اسالمي  گاه يجاعوامل و عناصري كه  مجموع ازرسد،  نظر مي بهاين حال  با

بودن در همة علـوم و كـارِ علـم را     سرآمداز  مسلمانان تصور. 1: عامل اشاره كرد دو نيابه  بتوان برد، افول به رو
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اين  در زينبديهي است اگر گامي . و خطر نكردن وجوگري جست روحية دادندست  زا. 2 وتلقي كردن  شده تمام
كـاران در محـيط پراكنـده     و تصنيفاتي كه از سوي محافظـه  شد يمشد، در همان آغاز راه متوقف  زمينه برداشته مي

طة عطفي در زوال درست در همان مقطعي كه زاخائو از آن به عنوان نق است يگفتن. زد ميشد به اين امر دامن  مي
ــي   ــاد مــــــــ ــالمي يــــــــ ــدن اســــــــ ــم و تمــــــــ ــاثي  علــــــــ ــد، آدالرد بــــــــ   كنــــــــ

)Adelard of Bath(، التينـي  بـه  عربـي  از علمـي  متون مترجم و انگليسي فيلسوف و دان رياضي )م 1142. د /
: دارد چنـين اظهـار مـي    كنـد  بحـث  حيوانات دربارةبا او  هدخوا گرا كه از وي مي ، در پاسخ به يك سنت)ق 521

 راهنمـاي  را عقـل  كه ام آموخته عربم استادان از من كه اين راست. است دشوار من براي حيوانات بحث در ورود«
شما بدين خرسنديد كه مثل يك اسير، زنجير يك مرجع اخالقـي را بـه گـردن داشـته      كه  حال آن. دهم قرار خود
دانند چرا و كجـا   اند و نمي نجير بستهبسته به ز كه حيوانات زبان چنان هممرجع اگر زنجير نيست، چيست؟ . باشيد
اغلب شما نيز زندانيان زودباوري حيواني . داردشان اند كه در امان نگه مي روند و خشنودند كه به ريسماني بسته مي

 بـار  زيـان  باورهـاي  سوي روي كاغذ آمده شما را در غل و زنجير به  چه آندهيد كه مرجعيت  خويشيد و اجازه مي
  ).71: 1376، لوگوف( »بكشاند
رو به گسترش بود و نيـز خشـكي و انجمـاد     سرعت  با حضور نيرومند افكار صوفيانه كه به بعد، سده يك اما

هاي علمي و فلسفي رو به  فكري در مدارس كه ادارة امور درسي آن در اختيار اهل حديث قرار داشت، كار بحث
  .شدشعر و ادبيات فراهم  تر شيبو زمينه براي رشد و شكوفايي  گذاشتحاشيه و زوال 

به طور  توان ينمدر اين مقاله بسيار باز است و بايد اقرار كرد كه  شده مطرحبحث دربارة موضوع  مجموع، در
 كاراين  وصادر كرد  حكمعلم در فرهنگ اسالمي و چگونگي ركود آن  گاه يجادر حاشيه ماندنِ  دربارةزده  شتاب

  .است ،اي محكم و استوار منابع معتبر و ادله رب مبتني مستند، و بزرگ پژوهشيمستلزم 
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