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 چکیده
 تقسیم در. شد منتقل مدرن دورۀ به و رسید نهایی تکامل به وسطی قرون جوامع واسطۀبه تمدن باستانی میراث
 هایزمینه بی، توین و دورانت از پیش سارتن،. است علم تاریخ کالبدی بخش اسالمی تمدن علوم، تاریخ زمانی

 تمدن. است هاآن مشترک دیدگاه تمدن تولید در دین کارکرد. است کرده بیان را المللیبین عرصۀ در هاتمدن سیر
 پدیدارشناسی با خاورشناسان نمود، همفرا را تمدن انتقال زمینۀ اندلس، و مغرب طریق از توسعه از پس اسالمی،

 ابن وسیلۀبه پیش هاقرن پژوهشی عملیات این. اندداده شکل زمینه این در مطالعاتی پارادایم اسالمی تمدن
 و غایت و روش در ازعلم جدید تقسیم با وسطی، قرون در بشر علمی تجربۀ قرن ُنه از بیش گزارش در خلدون
 کالسیک میراث سیر عامل اسالمی تمدن در علم مفهوم این. است شده نجاما خرافات، جهل از دانش تفکیک

 زمینۀ در اسالمی تمدن در علم مفهوم بررسی به پژوهش این. است ایران و اسکندریه یونان، روم، تمدن و علم
 روش عشرو نقطۀ عنوانبه شیمی دربارۀ آن تکامل و توسعه به آن رهگذر از که پردازندمی پایه و طبیعی علوم

 که است این پژوهش تکمیلی فرضیۀ. شد خواهد پرداخته وسطی قرون در علمی انقالب و علم تاریخ در علمی
 کسب در گراییواقع و اسالم پیامبر علمی سیرۀ وسطی قرون در اسالمی تمدن زایایی علت و دینی و فلسفی زمینۀ
( ص) محمد و کرد، پیدا توسعه طبیعت به نگرش این قالب در وسطی قرون در مسلمین هایدانش و است دانش

 .است سازیتمدن در انبیا سرآمد
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 مقدمه
مدن اسالمی به علوم اسالمی شناخته تمدن اسالمی است و فرهنگ و ت ۀعلوم اسالمی شناسنامه و کارنام

انسانی و تجربی اطالق شده است. این  هایدانشاز معارف و  ایمجموعهشده است. علوم اسالمی به 
اسالمی  هایسرزمینه قرن در که تا نُ  آوردوجودهمعارف بخش اصلی کالبد تمدن و فرهنگ اسالمی را ب

 جاهلیتدارای هویت و زبان و اهداف مشترک است. شرق و غرب جهان اسالم رایج بود. این تمدن  در
دور جوامع کرده است با ظهور اسالم به پایان رسید و  عنوان جاهلیت اولی یادن بهآن از آعرب که قر

این  ۀلئ. مساستمرار یافت ه قرنکه تا نُ  نداز زندگی با فرهنگ و تمدن اسالمی را شروع کرد ایتازه
ترین جاهلیت در حجاز است و اینکه تمدن نوین اسالمی در ریکتمدن در عصر تا پژوهش پیدایِش 

مصر و یونان را به دنیای عربی منتقل کرد و معارف  ،هند ،روم ،تمدن ایران مدت کوتاهی میراث علم و
پژوهش  ۀ. فرضیگردیدهزار سال زبان علم در جهان  ،نآزبان قر ،ملل به عربی ترجمه شد و زبان عربی

شرق دنیا در حجاز است که از عرب جاهلی انسان متمدن و با فرهنگ اسالمی  کارکرد قدرت دین در
ساخت و فرهنگ ملل ایرانی و سریانی و مصر و هند رنگ فرهنگ اسالمی گرفت و دانشمندان این ملل 

دن و فرهنگ شدند. پژوهش حاضر از مواد سرشار و انبوه ممدار علم و تچبه نام انسان مسلمان پر
ست در محافل تحقیقاتی هاقرنکه  استفاده برده است علم و تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ هایگزارش
 شناسی در حال بررسی است. ویژه مراکز شرقهجهان ب

 علم خیتاراز جمله  ارائه شده است. علم و فرهنگ و تمدن اسالمی بارۀتاکنون صدها مقاله و کتاب در
از  اروپا در اسالم فرهنگ ،و گوستاولوبون آندرهیکل م یاسالم تمدن ،جرج سارتن در اوایل قرن بیستم

از پیشگامان که قرن بیستم  ۀجرجی زیدان در نیم یاسالم تمدن ،کوبزرین اسالم ۀکارنام ،هونکه
های گرایی اسالمی در اتخاذ شیوهشیوۀ واقعتحقیقات در میراث تمدن و علوم وفرهنگ اسالمی هستند. 

محدودۀ  ها در تمدن اسالمی شد.ال و تکامل و توسعۀ موفق دانشبه انتقمنجر علمی در کسب دانش
زمانی پژوهش دورۀ قرون وسطی متأخر است که نور اسالم در آن طلوع کرد و باعث حرکت کاروان علم 
و تمدن در جهان شد، از سقوط امپراتوری روم تا رنسانس دورۀ قرون وسطی است که عصر تاریکی اروپا 

 نامیده شده است.
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 علوم از باستان به قرون وسطی با انقالب علمی تمدن اسالمیو تکامل نتقال ا
از جمله  ،قرون وسطی است. در علوم پایه ۀر دوردتاریخ علم تکامل علم عهد باستان  هاییتاز واقع 

حساب در تمدن در ارتباط با وقوع پیوست و تحقیقات ه مراحل تکامل در تمدن اسالمی ب ،ریاضیات
 ۀدر زمین (91 :4933 شهیدی پاک،) .است این زمینهقبل از تحقیقات اروپایی در  ۀلاسالمی مرح

 از یاریبس در رشد خاتم مراحل تکاملی پزشکی اسالمی در اندلس و معرب است. اوابن ،پزشکی
 ۀمیراث فلسف او ،( و در فلسفه25، 45 :م4333 رشد،)ابن .است و تکامل های علمی عامل توسعهزمینه

وری کرد و به عربی ترجمه و شرح و تدوین نمود آثار ارسطو و افالطون را از سراسر اندلس جمعآباستان 
)مراکشی،  .دادند« الشارح»غرب به او لقب  ۀنابودی حتمی نجات داد و بزرگان فلسف ا را ازهنآو 

از  رییابس ،رشد به اروپا منتقل شدثار ارسطو و افالطون از طریق ابنآحجم اصلی  (453 :4923
اند. عبد الواحد مراکشی نخستین بار این جایگاه اسالمی یاد کرده ۀعنوان خاتم فلسفمحققان از او به

انی ارسطو را گزارش تاسالمی و انتقال میراث باس ۀرشد در تکامل نهایی فلسفکالبدی و ضروری ابن
  (459 :م5945)شهیدی پاک،  .کرده است

ات حدود سیصد دارو بود عی بشر در معارف دارویی که شامل اطالمیراث باستان ،داروشناسی ۀدر زمین
را به حدود پانصد دارو نآبیت الحکمه قیروان به عربی ترجمه شد و ابن جزار پزشک فاطمیان  ۀوسیلهب

 ینا (925: 4935، شهیدی پاک) .کمی و کیفی نهاد ۀرساند و معارف دارویی تمدن اسالمی رو به توسع
شهیدی فریقا )آ( و شمال 925 :4923، شهیدی پاکپزشکی و داروشناسی از اندلس )انتقال میراث علم 

 ۀهم ذکر (1 :4929 ،شهیدی پاک) .زیتونه تونس صورت گرفت ۀویژه از جامعه( ب4199 :4923، پاک
ها محقق اسالمی ارائه شده است ده ۀوسیلهاین موارد به شکل تاریخ علم و تاریخ تمدن اسالمی ب

شناسی بررسی تمدن تخصصی شرق هایینهو ازجمله زم ، ...(491، 21، 91: 4912 نژاد،)پاک
 علم خیبر تار یامقدمهسارتن در کتاب  ۀوسیلهغاز قرن بیستم بآبرتر این کار در  ۀاسالمی است. نمون

تمدن بشر  حدی است که سارتن ادواری از تاریخ علوم وثار تمدنی جوامع اسالمی بهآغاز شد و حجم آ
: 4924 )سارتن، .است کردهگذاری نام.. . ویام خ یرونی،ب ،به نام دانشمندان اسالمی مانند بوزجانی را

4459)  
 چند کتاب و مقاله منتشر کرده استمصری تمدن اسالمی را در  اندلسی و، پژوهش میراث مغربی لفؤم

 ن اسالمی بیشتر مفید است وکه در درک مفهوم علم در تمد اشاره کرده و در این مقاله فقط به چند مورد
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 و ، طبیشناسی، شهرساز، جامعهیخریاضیات، تار هایرشته در تمدن اسالمی را سیر تکاملی علم در
 (4924،4199 پاک، )شهیدی .حساب پیگیری کرده است

 آموزشی و پژوهشی پیامبر اسالم: روش رئالیسم ۀسیر 
سیاری از فالسفه و بزرگان علم در هر عصر به ب ،روش رئالیسم در برابر نگرش سوفسطایی به جهان 

منسوب شده است. در دورۀ یونانی، سقراط و دو شیخ یونان در برابر گرایش سوفسطایی قیام کردند. ظهور 
بود که پیامبر  بینی و نگرش افراد از منظر خرافات و تخیالت در فرهنگ جاهلیتاسالم، انقالبی در جهان

لیت پرداخت. وی مردم را به فطرت الهی و انسانی، که در عموم مردم تصورات جاه اسالم به مخالفت با
 ۀوددد بسیاری هست که محرثار پیرامون پیامبر اسالم مواآدر مجموعه فراخواند. ازجمله  گرایی بود،واقع

گرایش به تعلیم و تعلم است. و رفتار و گفتار معینی از  پیامبر اسالم در ۀسیر در مشخصی از معارف
دربارۀ  علمی پیامبر اسالم ۀها به سیرنآاز  توانمیها وجود دارد که بندی آنتقسیم علوم و ربارۀدپیامبر 

در دیدگاه او، حال انسان . را اساس دین قرار دادعلم را واجب دانست و آن . پیامبر تعلیمیاد کردعلم 
ویژه درمورد ر عرب بهغی)یا دانشمند است یا دانشجو است. او به نقش عجم  حال علم است، اسالمی

پژوهش مفهوم علم در تمدن اسالمی را ازمعارف نبوی  این در تاریخ علم توجه کرده است. (ایران و چین
، نمودگین آتمدن اسالمی که حدود هزار سال فضای تاریخ را عطر ،استخراج کرده است. با این وصف

 ۀطبیعی سیر ۀتوسع این دستاورد تمدنی درواقع ،ن نوشته شدآعلم به زبان قرکه در این مدت طوریبه
 یک طره از زلف پیامبر ۀاست. تمدن اسالمی معجز علماو از تعریفو  امبریموزشی و پژوهشی پآعلمی 

 انسانی به پیامبر ۀاحتیاج و قوام جامع بود. آن دستاورد -که لم یکن له کفوا احد-پدیدۀ ابن سینا که  است
-ایرانی ۀفالسف واتصال فارابی مطرح شده است.  ۀکامل در نظری انسان ۀعنوان نمونبه سازیدر تمدن

ارتباط ضروری انسان در متفاوت هایکیفیتکمیت و  اسالمی از ابن سینا تا مالصدرا همین نظریه را با
 ( 21: 4921 پاک، شهیدی، 451: م5995، )فارابی .اندکامل و تمدن بیان کرده

شکل ملموسی ذکر از نصر، این موضوع به معاصر یایدن در یاسالم معارفدر نظریۀ ادریسی در کتاب 
شده است. او این نظریه را از چند منشأ یونانی و عربی و التینی آورده است که منشأ هر تمدن یک پیامبر 

طور مطلق درمورد همۀ علوم اسالمی که پس از ظهور اسالم از عهد پیامبر اسالمی را به است و معارف
مؤلف در کتب  اعم از علوم دخیله و علوم اصیل اسالمی، اطالق کرده است. دند،به بعد به وجود آم

، 59: 4955نصر، ) .مطالعۀ تحلیلی تاریخ فرهنگ و تمدن درغرب اسالمی این نظریه را آورده است
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شکل تأثیر مستقیم دین در تأسیس تمدن ها، بهاین دیدگاه را توین بی، مورخ متخصص تمدن (12، 12
 منظور نموده است. تمدنی که شناسایی کرده، چهاردر بیست و 

حقوقی آحاد جامعه را مخاطب قرار داده  فرهنگ تعلیم و تربیت در تمدن اسالمی در سطح فرهنگی و
از تعلیم و تعلم  ،کام خمسه بیان شده است. در برخی از احادیث نبویحاست و در قالب یکی از ا

هم در عهود مالکیت برده پیدا  آورحقوقی الزام ۀمی جنباین حکم اسال .عنوان واجب یاد شده استبه
. نشان داده است راثار آنآ داری با ارزش علم وسیاسی خود در الغای تدریجی برده ۀکرد و اسالم جنب

از  (912: 4919 )شهید ثانی، .زادی بردگان شدآدر  آوردر حقوق اسالمی تعلیم روشی الزام همچنین
موزی است آنسیتی پیامبر در علمجو دموکراسی  نبوی تسامح جهانیۀ در سیر موزیآویژگی فرهنگ علم

مانند اطلبوالعلم ولوا بالصین و طلب العلم فریضه علی کل  ،کلمات قصار رایج پیامبر مشهورترینکه در 
واژۀ علم در عهد پیامبر در مصادیق ، نهج الفصاحه(. )ص( )حضرت محمد است آمده ،مسلم و مسلمه

و « اطلبوالعلم و لو بالصین»رفته است. از جمله میکارو علوم انسانی به علوم رایج تجربیپزشکی و 
گاهی از انواع علوم و  آشنایی و مراجعۀ مردم جزیرة العرب برای تحصیل در جندی شاپور، دلیل بر آ

بودن پزشک منتر و ضاو توصیۀ پیامبر به رجوع به پزشک حاذق است علوم مفید در استفاده از گراییواقع
گذاری معرفتی پیامبر در خصوص واژۀ علم است. مردم حجاز با مفهوم علوم دلیل ارزش ،در برابر بیمار

اند و پیامبر پزشکی به نام حارث فارغ التحصیل جندی شاپور را پذیرفت رایج در جندی شاپور آشنا بوده
 مخاطب قرار داد. امورپزشکی و او را در برخی

 
 ارتمدن اسالمیذگم توسط بنیانتعریف مفهوم عل

عنوان بخشی از ماهیت انقالب جامعه به ۀطبیعت و مطالع ۀرویکرد تمدن اسالمی در علوم پایه و مطالع
رفاه  تأمیناست. مفیدبودن علم برای  در روش و ساختار علمی و کاربرد علم برای تأمین رفاه در زندگی

در مبارزه با خرافات  شی از سیاست علمی پیامبرمادی و سعادت جامعه و دوری از علم الینفع بخ
نشان  خود را ،درسی و تعلیم هایهنظارت پیامبر بر حلق در مدینه با است و جاهلیت حاکم بر جامعه

 هدر جامعدر محل تعلیم و تعلم  عنوان اولین محتسب شهر مدینه در چند گزارشبهداد. زیرا پیامبر 
 رویدادهای علمی در روش و .کردرا از هم متمایز می هلیو جا علمیو درس  کردمیحضور پیدا 

 ۀدین در سیرو  دهدمیشهری رخ  ۀماهیت شناخت علمی در بستر تغییرات اجتماعی همواره در توسع
دینی و فلسفی و قدرت  ۀو زمین شد که بستر مادی علم و تمدن است غازآشهر  تأسیسپیامبر اسالم با 
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طبیعت درواقع به سیره  ۀمطالعگرایی در واقعبال جامعه از روش علمی سیاسی اجتماعی الزم برای استق
است: که در دعا از خدا  آمدهدر کالم او  رسد.می ،گذار تمدن اسالمیسخنان پیامبر اسالم، بنیان و

ونه که هستند و گآنرا اشیا  «.که هستند به من نشان بدهطورچیزها را همان» فرمودمیو  خواستمی
فلسفی پیامبر حقیقت علمی و  هایاندیشهمناجات شعبانیه( و بر  ،واقعیت به من بنما )محمد مطابق با

مفهوم علمی در قالب حدیث به سه صورت فراگیر استقرا شده است و علم مفید دارای یکی از این سه 
 سانثابت در رفتار ان هایارزش و قوانین ثابت علوم انسانی ،قوانین ثابت طبیعت که شاملشخصیت 

 (591 :4919،)بروجردی .است
ثبات و انطباق با واقعیت از نقاط مشترک این سه شکل از فعالیت علمی است. تمدن اسالمی با این 

فلسفی  ۀفلسفی شکل گرفت و مفهوم علم در تمدن اسالمی حاصل توسعه و تعالی این پیشین ۀپیشین
 .استه، علوم انسانی، فقه و حقوق این سه نوع علم در قالب علوم پای ۀاست وعلوم اسالمی توسع

محقق با ذکر موارد بررسی  هاده ۀوسیلهپیامبر تاکنون ب گراییو واقع گرایی علم( 121 :4929)سارتن، 
 .شده است

 
 بیان محققان قال علوم درنتا و نقش تمدن اسالمی در تکامل

، ده و مطالعۀ طبیعتمشاهبه اهل علم علت رویکرد به ،سال است که شناخت تمدن اسالمی پانصد
ز دوران باستان به انتقال تمدن ا زیرا اهمیت تمدن اسالمی تکامل و ،شناسی استموضوع شرق ترینمهم

ام گرفته جان ااشی ۀدلیل اتخاذ روش علمی در مطالعاین کار در تمدن اسالمی به و قرون وسطی است
ابن خلدون به انگلیسی،  مقدمهجم متر ،است. روزنتال پیشتاز مطالعات تاریخ علوم در قرن بیستم

 جهان اسالم در گراییعقلفلسفی رئالیسم و  ۀتنها دلیل پیدایش تمدن اسالمی وجود پیشین نویسد:می
با این ویژگی توانستند میراث علم و تمدن  هاآن دهدمیجوامع اسالمی نشان  طبیعت در ۀاست و مطالع

 ،به مفهوم ساینس ،گرا و علمگرایی تجربی و واقعند و عقلرا از یونان باستان به قرون وسطی منتقل کن
همین معنا از مفاهیمی بتکار و انتقال علم است و علم بهاصلی اعجاز تمدن اسالمی در توسعه و ا ۀزمین

 .شودمین متمایز آارزش است و تمدن اسالمی با  ترینعالیاست که در زندگی جوامع اسالمی 
 ( 459: 4951، )رزنتال

موزی آعلت عنایت اسالم به علم و فرهنگ علمکوب بر همین پیوستگی و استمرار تمدن بهنزری
یونانی  ۀزجاسالمی در کنار مع ۀزجن معاعنومسلمانان یاد کرده است و بر این مبنا او از تمدن اسالمی به



 طبیعت مشاهدۀ در گراییقعوا وسطی، قرون در اسالمی تمدن در علم مفهوم

 
      

06 
 

، زرین کوب) .شدیاد کرده است که باعث حمل و تکمیل و توسعه و انتقال تمدن به اروپا و رنسانس 
( نیز 591 :4921و ویل دورانت و توین بی )هونکه،  آندرههونکه و گوستاولوبون و میکل  (59: 4912

مشترک در تولید علم در تمدن اسالمی با تمدن یونانی در  ۀبه این اشتراک در تلقی از علم و کاربرد شیو
تمدن  علمی و پتانسیل انددهکردست مسلمانان اشاره ه تمدن در قرون وسطی ب ۀباستان و توسع ۀدور

گرایی در مثال مناسب در واقع .اندکرده تأییدرنسانس را  ۀتمدن با ایجاد زمین اسالمی در انتقال علوم و
علم المناظر و  تأسیستکامل نورشناسی و  ۀمرحل آخرین مطالعۀ طبیعت نورشناسی ابن هیثم است.

را در قرن  ابن هیثم صورت گرفت که او ۀوسیلهب ،استمحض ی یگرابر واقعکه درواقع مبتنی ،المرایا
 (5912 :4929 ،)سارتن .بیستم پدر علم نور لقب دادند

 
 تمدن اسالمی ابن خلدون و تأسیس علوم انسانی، پیشگام در تعریف مفهوم علوم در 
 زیرا او در ،شناسی علم در تمدن اسالمی استام در مطالعات مفهومگبدون تردید ابن خلدون پیش 

جوامع اسالمی مبحث معرفت شناختی، ابزار تولید  ۀوسیلهپیش از گزارش نه قرن توسعه تمدن ب مقدمه
گشوده  «یربجالعقل الت یف»بابی را با عنوان  مقدمهعلم در تمدن اسالمی را مطرح کرده است. او در 

شناسی ه جامعهب ،تعریف کرده است مقدمه( او با عقل تجربی که در 215 :م4323)ابن خلدون،  .است
تولیدات علمی و هنری و صنعتی گرایش  ،تاریخ ،تمدن اسالمی پرداخته است و این رویکرد او به جوامع

 .تاریخ و علوم را با عقل تجربی بررسی کرده است جامعه و یبه تمدن و علوم است و ساختارها یلیتأو
مسیحی مدرن صد سال قبل از تمدن  گذار علوم انسانی در پارادایم مدرن چندابن خلدون درواقع بنیان

شناس، تحوالت جوامع ناشی از تمدن و علم را ثبت کرده است و عنوان یک جامعهبه ،غربی است. او
تحول  نیترسهم جوامع را در تحوالت اجتماعی ناشی از علم و تمدن بررسی کرده است. بزرگ

جوامع را  ۀاعی صورت گرفت و چهرن در بسترهای اجتمآ ۀانتقال علم و توسع ،اجتماعی قرون وسطی
 (459 :م5959)شهیدی پاک،  .و ترکیب جمعیتی جدیدی ایجاد کرد تغییر داد

اسالمی  لمل تمدن تاریخ بر شناختی در قرن نهمتحلیلی جامعه یا، که مقدمهمقدمهابن خلدون در 
م(، که دوران  41-5)علم از اوایل قرن یک هجری تا اوایل قرن نهم هجری  ۀبر سیر تحول و توسع ،است

)ابن  .شکوفایی تمدن و فرهنگ اسالمی است، با روشی عقالنی به نقد تاریخی مفصل پرداخته است
وی در بسیاری از موارد در بیان خدمات علمی تمدن اسالمی به نوع و میزان   (121 :م4323خلدون، 

است که  یاگونهبن خلدون بها تمدن اسالمی در آن علم اشاره کرده است. ساختار انقالب فکری ۀتوسع
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شناسانه دارد. از نظر ابن خلدون، بین حکمت، شناختی و هم هستیمعرفتی با رویکرد غایت ۀهم جنب
 ۀمادی و اجتماعی. نتیج ۀمادی دارد و هم ریش ۀمتقابل وجود دارد، هم ریش ۀدانش رابط و تاریخ، جامعه

ابن خلدون حاکی از  ۀات اروپایی و آمریکایی درباراکثر مطالع ۀمطالعات بومی، اسالمی و عربی و نتیج
گرایش  (227 :م5959)شهیدی پاک،  .ابن خلدون و انقالب علمی در علوم انسانی است ۀاصالت نظری

او برای با علم تاریخ هم شده است.  ۀفلسف زۀوحن به تاریخ رویکرد علمی است و او وارد وابن خلد
 ،ادبیات خارج کردجرگۀ از  عنوان علماو تاریخ را به و شدعلم  تعریف مفهومتاریخ وارد  رنخستین با

 :4921، شهیدی پاک ) .ادبیات قرار گرفته است شماربندی ارسطویی تاریخ در که در تقسیمدرحالی
91. 

بندی تقسیم ( در91، 45: 4959فارابی، ) العلوم احصاءنگارش کتاب  و بررسی علمی جامعه با فارابی 
( و 15، 22، 59: 4923فارابی ) .شدبندی دقیق جوامع شروع در تقسیم فاضله نهیمد آرا و با کتاب علوم

با ابن خلدون به تکامل رسید و ابن خلدون نظریۀ کالسیک علمی تمدن اسالمی در اجتماع را بیان کرد و 
بن شناختی ای و کیفی جامعهکم آثار (429م: 5949شهیدی پاک، ) .کرد سیتأسشناسی را علم جامعه

ویژه مکتب شناسان معاصر، بهخلدون در زمینۀ مواد تاریخی فراوان است، که باعث شده اکثر جامعه
تجربی  با عقل شناسی را به ابن خلدون برگردانند. تفکرشناسی آمریکایی، آغاز مطالعات جامعهجامعه

شهرشناسی، آثار ابن در زمینۀ  ژهیوهب در قرون وسطی توسط ابن خلدون انجام شد. در تاریخ و جامعه
 (.92: 4199، شهیدی پاک ) .استخلدون همچنان در صدر آثار نظریۀ شهری 

 
 بنیان و استقرار شیمی نوین در تمدن اسالمی 

وردی جدید اکه دستاند دانستهگذار شیمی معدنی رازی را پایه گروهی برخی از خاورشناسان جابر و
 (5115 :4929)سارتن،  .درتاریخ علم بود

 
 نقد اطالعات کیمیاگری در تمدن اسالمی  
شناسی با ابزارهای تجربی و پژوهش در مفهوم علم در تمدن اسالمی از علم شیمی است که طبیعت 

دقیق اشیا و انجام آزمایشات و استفاده از امکانات آزمایشگاهی است. مفهوم علم در  ۀاستقرا و با مشاهد
قابل تبیین است.  بهترزیک وشیمی یف ۀدان اسالمی در حوزتمدن اسالمی با پژوهش در تحقیقات دانشمن

سارتن، است.  ،تبیین علمی در پژوهش شیمی در تمدن اسالمی از موارد عنایت مورخ علم ۀکاربرد شیو
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ابن سینا در مورد  ۀکه شیورا ذکر نموده است (، 445: 4929دان مسلمان، طغری )سارتن، او نقد شیمی
 تمدن اسالمی است. زایاییشروع باروری و  ۀمنزلرد کرد. این نقد طغری بهکیمیا را به چالش کشید و 

 
 
 در مکتب صادقین طبیعت بررسی ،رایی در روش علمیگواقع جابر، 

گرایی در کشف حقیقت معارف علمی است. واقع )ع( صادقامام و  )ع( امام باقر ویژگی فکری
 ۀبه سیر تأویلسراسر علمی این دو هست که قابل  و حکایات علمی در زندگی هاداستاناز  هاییمجموعه

جهل  هایپوستهگرایی در کسب معرفت است. گویا منظور از لقب باقر )یبقر العلم( شکاف ها در واقعنآ
از سوی  مطابق با واقع هایگزارهعلت صدور و لقب صادق نیز به ،از روی حقایق و کشف واقعیت است

رار گیرد قگرایی در تعلیم مورد استفاده واقع ۀدر استمرار سیر تواندمیکه امام صادق است. ازجمله مطالبی 
 هایداستان ای ازمجموعهرف انسانی و طبیعی است. ار رویکرد به معد )ع(صادقامام امام باقر و  ۀسیر

ها مشترک آن ها، وجهداستاناین  دسنحیث میزان اعتبار از  نظر صرفعلمی به صادقین منسوب است. 
بین خرافه و علم است. توحید مفضل  ۀگرایی در شناخت و کسب معارف است که خط فاصلعواق

بر حجیت مستقل عقل و تکیهکه با( و مجموعه آثار هشام بن حکم 52، 21 ،59 :ق4931 )مجلسی،
 ( 12،35 ،25، 11 :4924 )هشام، .گری زنادقه ومشرکان ایستادگرایی عقلی در برابر سوفسطاییواقع

شکل استقرا و استنتاج به عقلی با مشاهدۀ مستقیم اشیا با روش نگرش های صادقینموعۀ آموزهزیرمج
 است، )ع(گرایی در نگرش امام باقرکه نماد واقع، هاداستان. ازجمله این عقلی همراه مناظره است

ی تنظیم جغرافیایی است که در قالب هیئت بطلمیوس ۀدرمورد کر )ع(صادقامام  و امام باقر استدراک
خواجه  خالف واقع بودن هیئت بطلمیوسی را، ندین قرن بعدچرا خالف واقع دانست و نآامام  وه بود شد

بخشی علمی امام گاهیآ و داستان نداثبات کردنصیرالدین طوسی، و بعدها کوپرنیک و گالیله، مطرح و 
 ندین قرن بعدچ و شودمی وراست که شعله ایمادهب آ در فرمودند: . ایشاناست آبواقعیت  درمورد

را مطابق  آبمایع  و ن گازژدو مولکول هیدرو از آبواقعیت  و تجزیه کرد ب راآزمایشگاه آفارادی در 
 (452، 12، 59: 4912 )استراسبورگ، .کرد کشف واقع

 
 از داستان تا واقعیت ،گرایی جابر در تمدن اسالمیواقع
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گرایی در تعلیم و تعلم وجود دارد در مورد جابر به واقع رۀباصادقین در ۀبسیاری که در سیر هایداستان 
بزرگی از مستندات علمی و تاریخی هویت رفتار علمی جابر )العقیقی،  ۀواقعیت پیوست و مجموع

ماهیت  بارۀپژوهشی در ۀمقال هادهو تاکنون  کندمیرا اثبات )ع( ( شاگرد امام صادق591، 5 :م4311
و اسامی برخی ابزارهای  تاریخ علم مقام کالبدی دارد ابر درج .ده استعلمی تحقیقات جابر نوشته ش

( در بیان مشترک 5912 :4929 )سارتن، .آزمایشگاهی و مواد معدنی با نام جابر قرین شده است
 ۀعلمی و تجربی در مطالع هایروشمشهور مصادر تمدن اسالمی این است که  ومصادر غربی و شرقی 

پژوهش باستان  ۀ، تمدن اسالمی ابتدا اطالعات خرافی دوران باستان و شیوجابر آغاز شد طبیعت از
جابر  ،کرد و با روشی تجربی طبیعت را آزمایش کرد. در شرق اسالمی اعالم درمورد کیمیاگری را مردود

تحقیقات شناخت عناصر خرافی  ،بار اطالعات کیمیاگری را تغییر داد. بعد از دوران باستانبرای اولین
این انقالب علمی در شیمی توسط چندین خاورشناس  (9121 :4929 سارتن،) .شدشیمی  ۀحوز وارد

عنوان آغازگر این جابر به ۀکید قرار گرفته است. این محققان دربارأکراوس مورد ت و اروپایی مانند سارتن
ی معدنی گذار علم شیمخاورشناس جابر را بنیان و کراوِس  اندکردهمفصلی  هایبحثانقالب علمی 

برای  .عنوان پدر شیمی معدنی یاد شده استاز او به ( و152، 5: م4313 )العقیقی، .استمعرفی کرده 
تمدن اسالمی اطالعات خرافی و سنتی دانش کیمیاگری را  ۀاولین بار بود که دانشمندان مسلمان در حوز

 مورد انتقاد قرار دادند.
انقالب علمی در تمدن  ۀکه اولین مرحل ،طبیعت ۀپس از انقالب جابر در روش علمی و شکل مطالع

طبیعت پیشرفتی حاصل شد  ۀدر مبانی نظری مطالع . بعد از او،ا برداشتراسالمی است، رازی گام دوم 
 و نوین استقرا هایراهتجربی توسعه یافت و ابزارهای جدید ساخته شد و  مشاهداتواستفاده و کاربرد 

 نیدر ا .ابعاد مختلف رازی نوشته شده است ۀا مقاله و کتاب دربارزمایش تدوین گردید. تاکنون صدهآ
محسوب  یروش مطالعات علم یبرا یانقالب علم ک،یزیف ژهیوبه ،علم خیتار در ینقش راز ،نیب
سنجش دادها با عقل تجربی است.  ربه وجبر مشاهده، استقرا، آزمایش و تشود. این انقالب مبتنییم

کارگیری روش علمی در مطالعه طبیعت علوم و به ارائۀدر کمیت و کیفیت ویژگی شخصیت علمی رازی 
 (9152 :4929)سارتن،  .است

. گزارش او از تمدن اسالمی نخستین گزارش ابن خلدون مورخ تمدن و تاریخ علوم قرون وسطی است 
ر هفتصد برای اولین بااو در این گزارش،  (455: 4922. )شهیدی پاک، وگزینش است همراه با نقادی

داد. گزارش این واقعه تنها  خبررا عنوان یک خرافه به جدایی علم شیمی از کیمیااز دوره مدرن،  سال پیش
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سوی علم بشری به ۀعلمی نیست، بلکه تحلیل و تبیین ابن خلدون از مسیر اندیش یک خبر گزارشی از
مطلب تمدنی در کتاب  رینتمهماست. این بخش شاید  )ص(وسیلۀ امت محمدگرایی بهو واقع واقعی
غرب اسالمی ابن خلدون باشد که به انقالب علمی در شیمی گزارش داده است. ابن خلدون در  مقدمه

را اعالم  از علم مفید عقل تجربی مورد انتقاد قرار داده و جدایی آن هایدادهاساس علم سنتی کیمیا را بر
کرده است. او در این  متمایزرافی کیمیاگری شیمی را از اطالعات جاهالنه و خ همچنین، کرده است.

 (153 :م4323 ،)ابن خلدون .تدریج منسوخ شدخرافات بود و به ۀعلم کیمیا که بر پای نویسد:می مورد
 

 گرایی در جدایی شیمی از خرافات کیمیانتیجۀ کاربردی واقع
وسیلۀ پیامبر به علمی ۀچند صد سال طول کشید تا رعایت اصول فلسفه و روش رئالیسم در سیر 

امنیت و رفاه مردم  نیشیمی و فیزیک نتایج مفید تمدن برای تأم ،علوم پایه ۀان مسلمان در عرصددانشمن
از کیمیا  گرایی که موجب علم مفید شیمی است مطالعه کردند وها عناصر را با روش واقعبه بار آورد. آن

ضروری  ۀزمین رفاه و امنیت است و نیعلم مفید تأمهای خرافی و خیالی دور شدند. کاربرد شیوه برمبتنی
 نیرفته است و گویای تأمکاربه «عز والمنافع»کتاب ساخت توپ کلمات  ۀاسامی نسخ رفاه است. در

وسیلۀ علم مفید و عزت است. سود علم مفید شیمی در باروت، ساخت اولین موشک و راکت منفعت به
سواحل مدیترانه و اطلس در تونس  ۀایی اندلس عقب افتاد وهمبود که با کاربرد آن سیصد سال سقوط نه

 ماند. باقی اسالمی ،رغم سقوط اندلسیعل ،فریقا(آالجزایر مراکش و مصر )شمال 
علمی را در مواردی از علوم اسالمی بررسی کند،  ده است تا رویکردیهونکه کوش ،شناسیدر عالم شرق

گزارش هونکه از فعالیت علمی این  .غرش و پرتاب موشکصورت کاربردی برای مانند ساخت باروت به
 .اعالی مفهوم علم در تمدن اسالمی است ۀسن الرماح( نمونحانداز )و مهندسی کاربردی حسن موشک

شناسی لمانی در علمآشناس ضوع تعبیر این شرقوحسن در فهم علم باروت و موشک چه کرد که م
را هم نآکه تصویری از  ،برلین ۀاز کتاب حسن در موز یاتمدن اسالمی قرار گرفت. او براساس نسخه

غلط به و به دانش راکت نه اروپا است و نه چین: با کمال شگفتی مبدع سدینویضمیمه کرده است، م
اند. مسلمانان پیش از این دو جماعت با کاربرد مهندسی باروت و ترکیبات متناسبان در اروپا نسبت داده

سن رماح در کتاب فنون حصورت متن کالسیک ارائه کردند. را بهنآا بودند و شنآساخت راکت و توپ 
مهندسی باروت و کاربرد به و است  آورده را شیمیایی یهاجنگی مسائل علمی درمورد باروت و مخلوط
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شیمیایی که در اروپا  یهامخلوط زیدانش اسرارآم ،ثار اوآ ۀبا ترجم پرداخته است.برای پرتاب موشک 
 (22، 29: 4921 )هونکه، .علمی قرار گرفتۀ مورد استفاد شدیبررسی م لب خرافات کیمیادر قا

 159 یهادر حدفاصل سال دست پیدا کردند و« سازیصنعت توپ»به  اندلسی نخستین بار مسلمانان
 ۀمنابع ادبی دور در کار گرفتند.ندلس بهاها مدفع )توپ( را در ها و غرناطیهجری، مرینی 551تا 
استفاده شده است. اسامی بسیاری از « مدفع» ۀفصیان و مرینی در غرب اسالمی، بارها از کلمح

سازی در ت توپعنصها تضمین شده است. در تأیید نآعار شدر ا« مدفع»های نظامی از جمله سالح
در  های نظری درمورد توپ توسط یکی از علمای تونس نوشته شد. اول بار توپتونس اینکه اولین نوشته

توپ را ابراهیم بن غانم در تونس  ۀتونس به دست احمد بن هقای ساخته شد و اولین کتاب نظری در زمین
 (2310)شهیدی پاک،  .نوشت ل الله بالمدافعیسب ین فیالعز والرفعه و المنافع للمجاهدبه نام 

ن کار را با استفاده از ای که فریقا ضروری بودآامنیت مدیترانه غربی برای حفظ رژیم اسالمی شمال  نیتأم
کردند. ساخت زورق )قایق کوچک( تندرو جنگی مخصوص عملیات سریع تخریب در  نیراکت تأم

گرفت مورد استفاده قرار می« تامسنا»که در  ،هانواحی ساحلی در مغرب معمول بود. نوعی از این زورق
 ها. آناندها گزارش کردهسفرنامه ها را در جنگ با مسلمانان عاجز ساخته بود را بسیاری ازو پرتغالی

هایی زورقو های کوچک زیاد مسلمانان از این نوع کشتی ۀخاطر استفادبه ،الغاذعان نمودند که شاه پرت
دار به مدیترانه کشتی بزرگ توپ 23های تخریبی بودند، مجبور شد ناوگانی متشکل از به سالحکه مجهز

 (2392،  شهیدی پاک) .به سواحل پرتغال جلوگیری کند هاغربی اعزام کند تا از حمالت زورق
 
 گیرینتیجه 

و فلسفه اولی دین  گیردمیاین است که تمدن با قدرت دین شکل  هاتمدنبر از واقعیات حاکم
نمای تمامتمثال  از نیروی دین بهره برده است و هاتمدنسازی است. تمدن اسالمی بیشتر از سایر تمدن
علم  و علمی پیامبر منتقل شده است ۀارتباط دین و تمدن است. این نیرو از طریق سیر در بی توین ۀنظری

تاریخ علم به نام تمدن  ادواری وجودی از لذا و عی آن توسط تمدن اسالمی هویدا شدمعنای واقبه
به تاریخ علوم را  هایدورهترین مهم علم خیتار بر یامقدمهاسالمی شکل گرفته است. سارتن در کتاب 

ویژه قرن تمدن، به علم و ادوار پیشرو این دانشمندان مسلمان اختصاص داد و تمدن اسالمی را در
که مفهوم علم در تمدن اسالمی همان  دهدمیو این نشان  معرفی کرد ،دوازدهم و سیزدهم میالدی

ن وسطی مفهوم علم در تمدن باستان و تمدن جدید است و انقالب علمی و کشف تمدن اسالمی در قرو
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 حاضر در ۀاسالمی در قرون وسطی است که در مقال ۀپارادایمی از علم به جهان هستی است که معجز
این پارادایم  مبنایعلم شیمی و علوم انسانی با اسناد تاریخی آن و با استنباط منطقی بررسی شده است. 

 ۀضروری دارد. نتیج روش رئالیسم تفکر در تحوالت جوامع انسانی نقش و فلسفهگرایی است. واقع
امکان  مدت آنفلسفی تمدن بوده است و حاصل بلند ۀایجاد زمین ۀگرایی در اندیشهمین واقعسریع آن 

 ویکم است.مجدد تمدن با پسوند نوین اسالمی در قرن بیست تأسیس
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