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چندوچون شش قرن رهبری علمی مسلمانان
مروری بر عوامل مؤثر در شکوفایی علم در تمدن درخشان اسالمی براساس کتاب »از علم سکوالر تا علم دینی«

 بررسی علم از منظر عالمه جعفری)ره(
 علم بی نیاز از انسان

 مستقل و انکشافی است
آنچه در ادامه از نظرتان می گذرد تلخیصی از ســخنرانی 
حجت االسالم حمید پارسانیا با موضوع علم از منظر عالمه 
محمدتقی جعفری)ره( است که طی سمینار مجازی »معرفت 
دینی در نگاه عالمه جعفری« که در آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، 
ارائه شده است. متن کامل این گفتار به قلم مرتضی اوحدی 
منتشر شده است. او در این گفتار دیدگاه عالمه را در جریان 

نقد نگاه های کانت و نوکانتی ها بیان می دارد.

براساس تعاریف مدرنی که از علم شکل گرفته است، خصوصاً 
تعریفی که از نیمه دوم قرن نوزدهم مطرح شــد، علم عبارت 
است از دانش تجربی و آزمون پذیر. مبنای معرفت شناختی ای 
این تعریف، حس گرایی اســت. یعنی حس را صحنه و عرصه 
مواجهه با واقعیت می داند. بخش دیگری که این رویکرد بر آن 
مبتنی است، به نوعی بی توجهی به عقل است. ممکن است عقل 
ابزار معرفت باشد اما معرفت عینی نمی دهد یعنی محصول عقل 
را ذهنی می داند، نه حاکی از جهان واقع. این مبنا در فلسفه 
کانت مطرح می شود. کانت قائل به شهود حسی بود اما می گفت 
شهود حســی در ذیل پوشــش مفاهیم ذهنی عقلی سامان 
می یابد لذا به رغم اینکه حلقه اتصال ما با جهان واقع حس است، 
نمی توانیم یک معرفت نابی نسبت به آن واقعیتی که مشهود 
ما در حس است داشته باشیم بلکه آن واقعیت محسوس را در 

قالب مفاهیم ذهنی خود صورت می دهیم.
رویکردهای نوکانتی همچنان مفاهیم عقلی را حاصل مواجهه 
و شهود واقع نمی دانند اما در اینکه این مفاهیم، ثباتی داشته 
باشد با او مخالف هســتند و می گویند مفاهیم عقلی هویت 
تاریخی و فرهنگی دارد. ازجمله این افراد آگوست کنت است. 
کنت می گفت شناخت علمی، تجربی است و قائل به دو نوع 
شناخت دیگر بود؛ یکی شناخت عقلی که آن را ذهنی و دارای 
نظم می دانست و معتقد بود نوع دیگری از معرفت هم داریم 
که فاقد انسجام عقلی نیز هست مانند شناخت علمی نیست 
که مسیر درستی برای تبیین و معرفت به حقایق عینی داشته 
باشد و مانند شناخت عقلی هم نیست که از یک نظم ذهنی 
برخوردار باشد. او این نوع شناخت را که مقدم بر شناخت عقلی 
می دانست، شناخت و معرفت دینی تلقی می کرد؛ شناختی که 

فاقد انسجام و نظم عقالنی است و جنبه تخیلی دارد.
پس از دیدگاه آگوست کنت سه معرفت داریم؛ معرفت دینی، 
معرفت عقلی و معرفت حســی و تجربی. معرفت حســی و 
تجربی را علمی می دانست و معرفت عقلی را معرفت فلسفی 
نامید. از نگاه او تفاوت معرفت فلســفی با معرفت علمی در 
روش بود و این یک معنای جدیدی اســت که فلسفه را در 
مقابل علم قرار می دهــد. اما قبل از این دانشــی که نوعی 
روش مند اســت، نوع دیگری از معرفت که با روش تخیلی و 

تشبیهی است، معرفت دینی است.

عالمه به دیدگاه کنت در مورد مراتب سه گانه معرفت که دینی، 
عقلی و تجربی است، اشاره می کند. یک زمانی برخی از دانشمندان 
غربی با ایشان دیداری داشتند و در مورد مشکالت غرب سخن 
می گفتند. ایشان در آنجا بیان کرده بود که مشکالت جهان غرب 
ناشی از تعاریفی است که از علم، عقل و دین دارند. وقتی معرفت 
دینی را معرفتی بدانیم که مربوط به مقطع کودکی اندیشه بشری 
است و فقط از روش تشــبیهی استفاده می کند، چنین معرفتی 
فاقد اعتبار است و ارزش آن این است که ذهن را آماده می کند تا 
وارد معرفت فلسفی شود و آن نیز ذهن را برای معرفت علمی آماده 
می کند. فرهنگی که در آن علم و معرفت علمی به گونه ای تعریف 
شود که مقابل معرفت های فلسفی و دینی قرار گیرد، طبیعی است 

که زندگی متدینانه بین دینداران آسیب می بیند.
تقسیم بندی دیگری نیز معرفت علمی را معرفت تجربی می داند. در 
این تقسیم بندی، دو قسم معرفت فلسفی و معرفت دینی در ذیل 
»نالج« )knowledge( در مقابل »ساینس« )science( به کار 
می رود و معرفت دینی به عنوان یک نوع آگاهی است اما علم نیست 
و ممکن است کارکردی غیراز کارکرد تمهیدی کنت داشته باشد 
یا سرویس هم به معرفت علمی بدهد و ارتباط فعالی نیز با معرفت 
علمی داشته باشــد اما این معرفت ها علم نیست و نوعی آگاهی 
ذهنی است که با انگیزه های مختلف انسان آنها را ایجاد می کند و 

شبیه نوعی ایدئولوژی است و اینها با ذهنیت انسان عجین است.
عالمه جعفری این تعاریف را قبول ندارد و از دیدگاه ایشان، معرفت 
علمی به معرفت تجربی محدود نمی شود. در تعریفی که برای علم 
ذکر می کند، می گوید علم عبارت اســت از انکشاف واقعیتی که 
وجود و جریان کلی آن بی نیاز از من و عوامل درک انســانی بوده 
باشــد که با آن ارتباط برقرار کرده است. قضیه و مسئله ای که از 

چنین اکتشافی حکایت کند، قضیه علمی می دانیم.
بنابر این تعریف، علم 3 ویژگی دارد؛ اول اینکه خصوصیت کشف 
دارد و علم برساخت ذهنی انسانی نیست، علم انکشافی است و 
انســان علم را می یابد، نه اینکه آن را بسازد. هرچند که می تواند 
نقشی ابزاری را هم ایفا کند و انسان را کمک کند اما حقیقت آن 
کشف از واقعیت است و در این کشف آنچنان نیست که وابسته به 
انسان باشد. دوم اینکه مستقل از انسان است و انسان او را نمی سازد 
بلکه او را می یابد. ویژگی سومی که برای آن ذکر می شود به همان 
ویژگی اول نزدیک می شود که همان بی نیازی از من و عوامل درک 
انسانی است. ایشان علم را به دانش حسی محصور نمی کند و عقل 
از دیدگاه ایشان سوبژکتیو نیست و ما را به شناخت واقع راه می برد 
و معرفت علمی به معرفت حسی و تجربی محدود نمی شود. وقتی 
که معرفت علمی به معرفت حسی و تجربی محدود شود، موضوع 
معرفت علم طبیعت می شــود و این یک شــناخت آزمون پذیر 
می شود و به دنبال آن مسائل ارزشی و متافیزیک مسائلی نیستند 
که با روش حسی به دست آیند و معرفت به آنها علمی نیست و در 
حقیقت تعریف علم به دانش حســی که ریشه در حس گرایی و 
سوبژکتیو دانستن معرفت عقلی دارد، موجب می شود تا دانش از 
ارزش جدا شود، یعنی معرفت علمی از معرفت نسبت به ارزش ها 
و حقایق متافیزیک جدا شود و این معرفت ها از سنخ نالج باشند و 

ممکن است این معرفت ها یک هویت دینی داشته باشند.

 چه کسانی به دنبال اختالف
 میان علم و دین اند
آنچه در ادامــه از نظر می گذرد 
بخشــی از بیانــات اســـــتاد 
شهید مرتضی مطهری است که 
در مقدمه بحث »12نظر اسالم 
درباره علم« بیان شده و در کتاب 
»بیست گفتار« به چاپ رسیده 
اســت. اســتاد درخصوص آنان 
که در آتش جدایــی علم و دین 

می دمند، می فرماید: بحث دین و علم که  آیا موافق یکدیگرند 
یا مخالف، نظر دین درباره علم چیســت و نظر علم  درباره دین 
چیست، سابقه طوالنی دارد و کتاب های پرارزشی در دنیا و در 
عالم اسالم در همین زمینه نوشته شده. دو طبقه از طبقات مردم 
کوشش کرده اند که دین و علم را مخالف یکدیگر جلوه دهند: 
یکی طبقه متظاهر به دین ولی جاهل که نان دینداری مردم را 
می خورده اند و از جهالت مردم استفاده می کرده اند. این دسته 
برای اینکه مردم  را در جهل نگه دارند و ضمناً به نام دین پرده 
روی عیب خودشان بکشند و با سالح دین دانشمندان را بکوبند 
و از صحنه رقابت خارج کنند، مــردم را از علم به عنوان آنکه با 
دین منافی است می ترسانده اند، یکی هم طبقه تحصیل کرده 
و دانش  آموخته ولی پشت پا به تعهدات انسانی و اخالقی زده؛ 
این طبقه نیز همین که  خواســته اند عذری برای القیدی های 
خود و کارهای خود بتراشــند به علم تکیه  کرده و آن را مانع 
نزدیک شــدن به دین بهانه کرده اند. طبقه سومی هم همیشه 
بوده و هستند که از هر دو موهبت بهره مند بوده اند و هیچ گونه 
تنافی و تناقضی احساس نمی کرده اند. این طبقه سعی کرده اند 
که  تیرگی ها و غبارهایی را که از طرف آن دو طبقه بین این دو 

ناموس مقدس  برخاسته فروبنشانند.

مناظره هایی در باب علم دینی
کتاب »مناظره هایی در باب علم 
دینــی« اثر دکتر خســرو باقری 
مشــتمل بر متن چهــار مناظره 
مجزا دربــاره علم دینی اســت 
که طــی دهه 1380بــا حضور 
استادان فن دکتر علی پایا، دکتر 
علی رضا صادق زاده، دکتر جمیله 
علم الهدی، دکتر مهدی علیپور، 
دکتر مهدی گلشنی، دکتر حاتم 

قادری، اســتاد مصطفی ملکیان، حجت االسالم سیدمهدی 
میرباقری، حجت االسالم ســیدعباس نبوی و حجت االسالم 
احمد واعظی صورت گرفته است. گفت وگوی نخست درباره 
ماهیت سیاســی و ایدئولوژی علم دینی در دانشگاه اسالمی، 
گفت وگوی دوم درباره امکان و چگونگی علم دینی، گفت وگوی 
سوم درباره نقد و بررسی کتاب هویت علم دینی و گفت وگوی 
چهارم دربــاره مالک دینی بودن علوم دینی اســت. بحث ها 
ماهیتی چالشی دارند و از این رو می توان به نقاط قوت و ضعف 
نظرات موافق و مخالف علم دینی و انواع آن بهتر پی برد. در 
بخش اول که مناظره دکتر خسرو باقری، دکتر حاتم قادری 
و مصطفی ملکیان را شامل می شــود، بحث بیشتر منوط به 
پیامدهای علم دینی در جامعه اســت. در بخش دوم سخنان 
دکتر باقری و دکتر گلشنی در مورد علم دینی آورده شده است. 
بخش سوم مناظره دکتر خسرو باقری و دکتر علی پایا، دکتر 
جمیله علم الهدی و حجت االسالم صادق زاده را شامل می شود. 
این بخش بیشــتر ناظر به امکان علم دینی معطوف است. در 
بخش چهارم مناظره دکتر خسرو باقری و حجت االسالم مهدی 
میرباقری به گونه مطلوب علم دینی و رابطه علم و دین معطوف 
اســت. این اثر در 228صفحه از سوی انتشــارات پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسیده است.

از علم سکوالر تا علم دینی
کتاب »از علم ســکوالر تا علم 
دینی« تألیــف دکتر مهدی 
گلشنی، استاد تمام بازنشسته 
دانشــگاه صنعتی شــریف، 
اثــری قابل توجــه در حوزه 
علم دینی است. نویسنده که 
فارغ التحصیل دکتری فیزیک 
از دانشگاه برکلی آمریکاست 

و از فیلسوفان اثرگذار حوزه فلسفه علم به حساب 
می آید، در این کتاب نظریات خود را در باب علم 
دینی و نسبت علم و دین طی 6فصل تشریح کرده 
است. در فصل نخست سکوالر شدن جوامع علمی 
در غرب و داراالســالم و علل آن و در فصل دوم به 
دیدگاه های مختلف دربــاره رابطه علم و دین در 
جهان معاصر پرداخته شــده است. فصل سوم به 
تشریح جایگاه علوم طبیعت از نظر اسالم و چند 
سؤال اساسی در مورد علوم طبیعت اختصاص دارد 
و در فصل چهارم به عنوان نمونه ای از تجلی دیدگاه 
اسالم، علل پیدایش تمدن درخشان اسالمی در 
چند قرن اول هجری به بحث گذاشته شده است. در 
فصول پنجم و ششم نیز »وحدت حوزه و دانشگاه« 
به عنوان راه میان مدت و »تحقق دانشگاه اسالمی« 
به عنوان راهی دراز مدت برای وصول به وضعیت 
مطلوب تبیین و ترسیم شده اند. این کتاب حکایت 
از آن دارد که علوم طبیعت، چه در جهان اسالم و 
چه در تمدن جدید غرب، ابتدا با یک بینش دینی 
شکل گرفت و سپس در 2قرن اخیر جنبه سکوالر 

پیدا کرد.

گفتمان اسالم

آزاد اندیشی

کتاب اندیشه

علم دینی

شکوه علمی مسلمانان مابین قرن ۲ تا اواخر 
قرن ۵ هجری قمری زبانزد محققان جهان است. 
جهان اســالم در این بازه زمانی در پی ترجمه 
آثار علمی از زبان های یونانی، سریانی، پهلوی 
و… شاهد نهضتی علمی بود. بررسی چگونگی 
رخداد این نهضت علمی می تواند به ما کمک 
کند تا باز هم با فتح قله های علمی به روزهای 
اوج تمدن اسالمی مسلمانان و برپایی تمدنی 
نوین دست یابیم. بدین جهت در ادامه براساس 
کتاب ارزشمند »از علم سکوالر تا علم دینی« 
اثر دکتر مهدی گلشنی که معرفی کامل آن در 
همین صفحه آمده است به بررسی این دالیل 
می پردازیم. البته همانطور که دکتر گلشــنی 
آورده اند منظور این نیست که در همه آن دوران، 
در جمیع نقاط داراالسالم، شرایط مطلوب برای 
کار علمی فراهم بوده بلکه منظور این است که 
فرهنگ اسالمی، خصوصیات الزم را برای اعتالی 
علمی دارد و هر جا که آن ویژگی ها جمع آمده، 

محصولی درخشان داشته است.

دوران تمدن اســالمی را می توان دوران اوج علم 
در میان مســلمانان دانســت؛ دورانی رؤیایی که 
مســلمانان برای 6قرن رهبری علمی جهان را در 
دست داشتند؛ 3۵0 سال رهبر مطلق و 2۵0 سال 
رهبری مشــترک با مســیحیان. جورج سارتن از 
نیمه دوم قرن دوم تا آخر قرن پنجم هجری قمری 
را دوره رهبر بالمنازع مسلمانان می داند و به شرح 
زیر برای هر ۵0 سال از این دوره یک نفر را مشخص 

می کند و آن نیم قرن را به نام او می نامد:
 ۷۵0 تا 800 میالدی عصر جابر بن حیان

 800 تا 8۵0 میالدی عصر خوارزمی؛ ســارتن، 
خوارزمی را یکی از بزرگ ترین ریاضی دانان مسلمان 

و بزرگ ترین ریاضی دان عصر خود می داند.
 8۵0 تا ۹00 میالدی عصر رازی؛ از نظر ســارتن 
رازی بزرگ ترین طبیب بالینی اسالم قرون وسطی 

و پیشتاز استادان شیمی عصر رنسانس است.
 ۹00 تا ۹۵0 میالدی عصر مســعودی؛ سارتن، 
مســعودی را بزرگ ترین جغرافیــادان مي داند و 
جامع العلوم می داند و علت انتخاب او را کنجکاوی 

و جامعیت وی ذکر می کند.
 ۹۵0 تا 1000 میالدی عصر ابوالوفا؛ ابوالفا بوزجانی 
از بزرگ ترین ریاضی دانان مسلمان بود که در توسعه 

مثلثات سهمی چشمگیر داشت.
 1000 تا 10۵0 میــالدی؛ ســارتن، بیرونی را 
بزرگ ترین دانشمند مسلمان و یکی از بزرگ ترین 
دانشــمندان همه اعصار می داند. او ابن سینا را نیز 
چنین توصیف می کند. اما این دوران را به نام دوران 
بیرونی نام می نهد و بیرونی را معرف بهتری از این 

عصر می داند.
 10۵0 تا 1100 عصر خیام؛ از دید سارتن، خیام از 

بزرگ ترین ریاضی دانان قرون وسطی است.
البته از نظر سارتن برای 2۵0 سال بعد نیز افتخار 
داشــتن مردان طراز اول علــم - نظیر نصیرالدین 
طوسی، ابن رشــد و ابن نفیس - همچنان نصیب 
مسلمانان اســت ولی در این دوران مسیحیان هم 

وارد میدان شدند.
اما این شــرایط در پی چه حاصل آمد؟ چه چیزی 
باعث این حجم از تولیدات و پویایی های علمی میان 
مسلمانان شد؟ در ادامه مروری خواهیم داشت بر 
عوامل مؤثر در شکوفایی علم طی تمدن درخشان 

اسالمی.

تشویق قرآن و سنت به فراگیری علوم
توصیه دائمی اسالم به فراگیری علم در همه  احوال و ارزشــی که قرآن برای اهل علم قائل ۱
شده است از زمینه ســازهای اقبال مســلمانان به 
فراگیری علوم مختلف و تشویق آنان به تالش برای 
اخذ علم از یونانیان، مصریان و هندیان بود. به عنوان 
نمونه، حضرت رسول)ص( می فرمایند: »هر کس در 
پی دنیا اســت، باید دنبال علم برود و هر کس در پی 
آخرت است باید دنبال علم برود و هر کس دنبال هر دو 
اســت باید دنبال علم برود«. و همچنین فرمودند: 

»هالک امت من در ترک علم است«.

تشویق قرآن به کاوش طبیعت
عالوه بر تشــویق قرآن و سنت به علم جویی،  دعوت مکرر مردم به تدبــر و تفکر در احوال ۲
کائنات و برحذر داشتن مسلمانان از برخورد سطحی با 
آیات الهــی در طبیعــت ازجمله عوامــل مهم در 
سوق یافتن مسلمانان به علم بود. به عنوان نمونه در 
آیات 1۷ تا 20 سوره غاشیه خداوند می فرماید: »آیا به 
شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شد؟ و به آسمان که 
چه سان برافراشته شد؟ و به کوه ها که چگونه گسترده 
شده است؟« این تشویق میان شرق شناسان نیز حائز 
اهمیت و قابل توجه بوده به نوعی که نَلینو، شرق شناس 
و پژوهشگر تاریخ علم ایتالیایی تبار، صریحاً بیان داشته 
اســت که آنچه متدینین را به علم هیأت جلب کرد، 
آیات قرآنی بود که در مورد سودمندی اجرام سماوی 
و حرکات آنها بحث می کند و مردم را به تدبر در آنها 

وامی دارد.

تشویق اسالم به کسب علم از هر منبع ذی علم
دعوت مداوم مسلمانان به جست وجوی علم از هر  منبعی و از هر فردی ولو مشــرکان موجب شد ۳
پرده های تعصب کنار رود و مســلمانان تشنه علم هر 
منبعی را برای علم جویی دنبــال کنند. حدیث نبوی 
مشهور، مسلمانان را تشویق می کند تا علم را حتی اگر  در 
چین باشد بجویند و از حضرت علی)ع( نقل شده است که 
»علم گم شده مؤمن است پس آن را جذب کنید حتی اگر 
از دست مشرکان باشد«. این سنت حسنه فراگرفتن علم 
از هر منبع ذی علم موجب شد مسلمانان، علوم و فنون را 
در هر جا که می یافتند جذب می کردنــد و در این کار 
تعصبی به خرج نمی دادند و لذا در اندک زمانی غالب علوم 
زمان را فراگرفتند و آنها را در مجموعه ای سازگار با روح 
اســالم درآمیختند و در توسعه آن کوشیدند. جورجی 
زیدان آورده است که »علمای اسالم با کمال فروتنی برای 
تحصیل علم، نزد علمای مســیحی و غیرمســیحی 
می شتافتند چنان که ابونصر فارابی نزد یکی از مسیحیان 

حران پاره ای علوم می آموخت.«

تشویق دانشمندان و فراهم کردن امکانات برای 
تحقیق و آموزش

از عوامل مؤثر در پیدایش تمدن اســالمی و  شــکوفایی علم در آن بازه زمانی، تشــویق و 4
حمایت خلفا، امرا، وزرا و بزرگان جامعه از اهل علم و 
امکاناتی بود که آنها بــرای تدریس و تحقیق فراهم 
می کردند. از این جمله  این اقدامات می توان به موارد 

ذیل اشاره داشت: 
 بزرگداشــت علما: در آن دوران در پی تأکید قرآن 
و سنت به بزرگداشت علما، بســیاری از فرمانروایان 
و بــزرگان جهان اســالم آن روز، به طــرق مختلف 
دانشمندان را به خود جذب می کردند و در بزرگداشت 
آنان از هیچ اقدامی فروگــذار نمی کردند. به همین 
جهت است که از حضور علما در دربار حکام و تالش 
آنها برای جــذب رضایت علمــا مصادیق مختلفی 

وجود دارد.

 کمک مالی به دانشمندان و دانشجویان: تأمین نیازهای 
مالی دانشــمندان و یا کمک های تشــویقی به آنان 
از دیگر اقداماتی اســت که در محافل علم و ادب آن 
اعصار می بینیم. به عنوان مثال سیف الدوله حمدانی 
برای ابونصر فارابی روزي چهار درهم مقرر کرده بود یا 
سلطان مسعود غزنوی در پاداش تألیف کتاب »قانون« 
مسعودی مقرر داشت تا پیلواری از نقره به عنوان جایزه 
برای ابوریحان بفرستند هر چند که ابوریحان آن را به 

خزانه بازگرداند.
 کمک مالی به دانشــجویان: در مورد تأمین هزینه 
دانش طلبان هم افراد خیر شرکت داشتند و هم حکام و 
وزرا. به عنوان نمونه شریف رضی خانه ای به نام دارالعلم 
بنا کرده و آن را به دانش پژوهان اختصاص داده بود و 
همچنین خواجه نصیر هنگام برپایی رصدخانه مراغه 
برای طالب مستمری تعیین کرد و چون علوم فلسفی 
و طب تا حد زیادی متروک شــده بود و غالباً در خفا 
تدریس می شد به طالب آنها مســتمری بیشتری 
می پرداخت بنابراین موجب شد عده بیشتری به این 

علوم روی آورند.
  ایجاد مدارس: از اقدامات مؤثر امرا و بزرگان در ترویج 
علم، ایجاد مدارس و حوزه های علمی بود و به همین 
علت در جهان اسالم آن روز، حوزه های علمی بزرگی 
در اصفهان، نیشابور، گرگان، شــیراز، بغداد، حلب، 

موصل، دمشق، قاهره، قرطبه و… به وجود آمد.
 فراوانی کتابخانه ها: از علل دیگــر رونق علم در 
آن اعصار، فراوانــی کتابخانه ها بود. به عنوان مثال 
به گفته یعقوبی در دوران وی )2۷8ه ق( بیشتر از 
یک صد کتابفروشی در بغداد وجود داشت که در 
آنجا عالوه بر فروش کتاب، از کتاب ها نسخه برداری 
می کردند. به عالوه غالب مساجد، کتابخانه داشت 
و بیشتر شهرها کتابخانه های عمومی داشتند که 
حاوی تعداد زیادی کتاب بودند و درهای آنها روی 

طالب باز بود.
 تخصیص موقوفات برای ترویــج علوم: در آن دوران 
بسیاری از ثروتمندان امالک خود را در راه های خیریه 
و خدمات به علم صرف می کردند. بســیاری از وزرا 
و مســئوالن نیز موقوفاتی برای مدارس اختصاص 
می دادند. به عنوان مثال رصدخانه مراغه از ممر درآمد 

موقوفات ساخته شد.

احساس جهان وطنی در علمای مسلمان
یک عامل مهم در ترویج علم در جهان اسالم در  آن دوران، احســاس جهان وطنــی در ۵
دانش پژوهان مســلمان بود. آنها همه سرزمین های 
اسالمی را وطن خود می دانستند و چنان که ماندن را 
بر وفق مراد خویش نمی دیدند یا خواهان استفاده از 
اســتاد یا مدرســه خاصی بودند به نقطه دیگری از 
داراالسالم می رفتند و خدمت در هر نقطه را خدمت به 
داراالسالم به حساب می آوردند. در آن اعصار، اختالف 
بین حکمرانان سرزمین های مختلف اسالمی مانع از 
رفت وآمد علما نمی شــد و تعصبات قومی و نژادی و 
اختالف تابعیت مطرح نبود. همچنین تسهیالتی برای 

جهانگردان مسلمان فراهم می شد.

حاکمیت روح تسامح
وجود ســعه صدر، تحمل آراي دیگران و رفتار  منصفانه با فرق دیگر در جوامع اسالمی سبب 6
شد که در داراالســالم بین اقوام و امم گوناگون باب 
مناظرات کالمی باز شــود و نیز همــکاری در جهت 
پیشرفت علم و فن صورت گیرد. به عنوان مثال جورجی 
زیــدان می گوید: »یکــی از عوامل مؤثر در ســرعت 
پیشرفت تمدن و ترقی و تعالی علوم و ادبیات در نهضت 
عباسیان این بود که خلفا در راه ترجمه و نقل علوم از 
بذل هر چیز گران و ارزان دریغ نداشتند و بدون توجه 
به ملیت و مذهب و نژاد، دانشــمندان و مترجمین را 
احترام می کردند و همه نوع با آنها مساعدت می کردند و 
از آن رو دانشمندان مسیحی، یهودی، زرتشتی، صابئی 
و ســامری در بارگاه خلفا گرد می آمدند.« البته همه 
داراالسالم در همه اوقات آن دوران از چنین ویژگی اي 
برخوردار نبودند و از قضا از عوامل مهم ایجاد رکود علم 
در داراالسالم در قرون بعدی از بین رفتن روح تسامح و 
پیدایش تنگ نظری بین مسلمانان نسبت به یکدیگر و 

نسبت به سایر امم بود.

تعهد به پیروی از برهان
اسالم، پیروان خود را از تقلید کورکورانه دیگران  و تبعیت از تعصبات بی جا برحذر داشته و به 7

پیروی از برهان دعوت کرده است. قرآن حتی در مقام 
معارضه با کفار، آنان را به آوردن برهان دعوت کرده 
است؛ در آیه 6۴ سوره نمل می خوانیم: »آیا با وجود  اهلل 
خدای دیگری هست؟ بگو: اگر راست می گویید برهان 
خویش را بیاورید.« این آیه و نمونه های بســیاری از 
سیره ائمه در مواجهه با مخالفان خود، سنت حسنه ای 
به وجود آورد که کم کــم به صورت بحث های کالمی 
ادامه یافت و ترویج بحث های کالمی قرن دوم هجری 

قمری موجب ترویج علوم عقلی شد.

حقیقت جویی دانش پژوهان
از خصوصیات بارز اسالم آن است که حق را فوق  همه  چیز قرار داده و به مسلمانان سفارش کرده 8
است که در راه حق از هیچ چیز مالحظه نکنند و دنبال 
حق بروند اگرچه به ضررشان باشد. آن سفارش اسالم 
به پیروی از حق در شناخت ها و قضاوت ها، از همان 
اوایل تمدن اسالمی مورد توجه عالمان مسلمان قرار 
گرفت و غالب بزرگان علم و فلسفه بر آن تأکید کردند 
و متذکر شدند که اساس کارشان در پژوهش ها تبعیت 
از حق بوده است. برای مثال ابویعقوب کندی می گوید: 
»شایسته است که هدف ما تحصیل حق از هر منبعی 
که می یابیم باشــد، زیرا برای طالــب حق هیچ چیز 

سزاوارتر از حق نیست«.

جامعیت علم اسالمی و وحدت علوم در اسالم
متفکران مسلمان، منشأ همه علوم را خداوند  می دانستند. لذا به یک وحدت ارگانیک بین آنها ۹
قائل بودند. آنان بین علوم خاص دینی و علوم طبیعت 
جدایی نمی دیدند. به همین خاطر آنها همه این علوم 
را یک جا تدریس می کردند و بعضی از آنان در علوم 
مختلف متخصص بودند و بین فلسفه و علوم طبیعی و 
حکمت دینی جمع می کردند و در همه این حوزه ها 
تألیفاتی داشتند. آنها برخالف علماي امروز که صرفاً به 
بعد ریاضی قضایا اهمیت می دهند و یا به حوزه های 
بسیار باریک علم اشتغال دارند، به دنبال این بودند که 
علوم مختلف را به هم ربط دهند و تصویری منسجم از 
طبیعت ارائــه کنند. مطالعات بین رشــته ای که در 
سال های اخیر در غرب شکوفا شده یادآور تالشی است 
که آن متفکران مســلمان در این زمینه داشــتند. 
متفکران مسلمان نه تنها علوم طبیعی را جدای از دین 
تلقی نمی کردند بلکه در تحقیقات مربوط به این علوم 
نظرشــان تنها به نتایج زودرس نبود و دنبال تبیین 
جهان بودند. لذا آنها حتی علومی را که از دید آن زمان 
فواید عملی یا مادی بر آنها مترتب نمی شد مورد توجه 
قرار می دادند، چنان که امروز در آمریکا و اروپا نیز علوم 
محض جایگاه خاص خود را دارد و اینطور نیست که 

تنها فواید عملی زودرس آنها مورد نظر باشد.

سختکوشی دانشــمندان مسلمان در کسب 
معرفت

یکی دیگر از عوامل مؤثر در ترویج بازار علم در  آن اعصار، سختکوشــی و خستگی ناپذیری ۱0
دانشمندان مسلمان بود. پژوهشگران مسلمان برای 
دسترســی به یک معلم یا حل یک معضل علمی یا 
فلسفی از هیچ کوششی مضایقه نمی کردند. به عنوان 
مثال زکریای رازی در خاطــرات دوران پیری خود 
می نویسد: »حوصله و صبر من در این باره )تحصیل 
دانش و کســب علم( به حدی بود که در یک ســال 
متجاوز از 20 هزار برگ یادداشت نوشتم و در تألیف 
جامع کبیر 1۵ســال شــب و روز کار کردم تا اینکه 
چشمانم ضعیف شد و یکی از عضالت دستم جابه جا 
خشک شد و از کار افتاد... با این حال تا آنجا که می توانم 
به خواندن و نوشــتن می پردازم و همیشه به کسانی 
متوســل می شــوم که برای من کتــاب بخوانند و 

یادداشت های مرا بنویسند«.

نتیجه گیری
در آنچه گذشــت، مروری مختصر داشتیم بر چند 
عامل اثر گذار بر شکوفایی علمی مسلمانان در اوج 
تمدن اســالمی، اکنون که در جهان اســال، شاهد 
نهضتی برای احیاي اصالت های اسالمی و تجدید 
اعتالی امت اسالمی هستیم، الزم است علل ظهور 
و افول تمدن درخشــان اســالمی را بیش از پیش 
مورد مطالعه عمیق قرار دهیم تا موانع رشــد علم 
در داراالسالم برطرف شود و شرایط تأسیس تمدن 
نوین اسالمی که متناسب با امکانات عصر حاضر و در 

خور آن باشد، فراهم شود.

محمد صادق عبداللهی 
روزنامه نگار

علم و تمدن 
اسالمی

منظــور از ذکــر دوران درخشــان علم 
در تمــدن اســامی ایــن نیســت کــه 
در همــه آن دوران، در جمیــع نقــاط 
داراالســام، شــرایط مطلــوب بــرای 
کار علمــی فراهــم بــوده بلکــه منظور 
کــه فرهنــگ اســامی  ایــن اســت 
خصوصیــات الزم را بــرای اعتــای 
علمــی دارد و هــر جا کــه آن ویژگی ها 
جمــع آمــده، محصولــی درخشــان 

داشته است


