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؟علوم ایر ، علوم عربی، یا علوم دورۀ اسالم   ان

با یکی از  گمان یب شود یخوانده م »میراث علمی دورة اسالمی«آنچه عموماً 
درخشان شکوفایی و پویایی علمی در تاریخ تمدن بشري مرتبط است.  يها دوره

از نیمۀ دوم  ش)1380- 1290( استاد ابوالقاسم قربانی رامحدودة تاریخی این دوره 
 نیتر زمان نگارش کهناز یعنی  ؛داند یتا نیمۀ دوم سدة یازدهم هجري مسدة سوم 

نوة ریاضیدان  ،که محمدباقر یزديتا وقتی  ین دوره به دست خوارزمیاآثار ریاضی 
به محاسبۀ مقادیر دقیق عدد پی به  ،معروف دورة صفوي (با نام همانند پدربزرگش)

یدانان ضریفی قراردادي است و ریا. این تعکند یریاضیدانان اروپایی اشاره م دست
نهم هجري که جمشید کاشانی سدة ایران و کشورهاي خاورمیانۀ کنونی از 

 ، تا سدة یازدهمانگیزش را به عالم ریاضیات عرضه کرد دستاوردهاي نو و تحسین
  کار تازة مهمی در ریاضیات و نجوم انجام ندادند.

شمال لس در جنوب اسپانیا تا محدودة جغرافیایی علوم دورة اسالمی هم از اند
؛ گو ردیگ یفریقا، خاورمیانۀ کنونی، آسیاي میانه، هند و غرب چین را در بر مآ

  اسالمی در عهد مغوالن تا پکن در شرق چین هم رسید.دورة آنکه دامنۀ نفوذ نجوم 
گستردة فوق مستقر شد  يها نیحکومت اسالمی در سرزم ظرف دو سدة نخست،

زبان عربی که در این قلمرو به عنوان زبان دین و  .آمد و آرامشی نسبی پدید
در این حوزة بدین ترتیب  .رایج شده بود زبان مشترك علمی هم شد ،حکومت

مادري گوناگون توانستند به  يها وسیع، دانشمندانی از نژادهاي مختلف با زبان
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وان علمی و فرهنگی گاهی به عن يها دادوستد علمی بپردازند. حاصل این تعامل
  .شود یعلوم دورة اسالمی خوانده م ییدوران طال

ایرانیان در ایجاد این میراث غنی نقش بزرگی داشتند و آنها هم مانند سایر 
بیشتر به عربی (و کمتر به زبان  ،سهیم در این جریان عظیم و پربار علمی يها ملت

یري مقدمات مادري) نوشتند. عالوه بر این، بسیاري از این دانشمندان پس از فراگ
چون گرگان قدیم،  آن روزگارعلمی در زادگاه خود به شهرهاي آباد و پررونق 

 برخی از آنان .دیا تدریس کننبغداد، ري، اصفهان و سمرقند رفتند تا درس بخوانند 
از که در آنجا  دندگذرانروزگار پژوهش و نگارش علمی خود را در شهر دیگري 

. با توجه به فضاي باز فکري که پیروان ار بودندي برخوردپرور پشتیبانی حاکم دانش
در حضور حاکم و اطرافیانش مباحثه و  توانستند یمختلف م يها نشیعقاید و ب

پیداست که برخی از اندیشمندانی که آثارشان به میراث علمی دورة  ،مجادله کنند
  اسالمی تعلق دارد دگراندیش بودند.

نقاط مختلف قلمرو گستردة عالمان یان ها تبادل علمی و آمد و شد م در آن سده
علما یا با دیدار  ي واندوز حکومت اسالمی امري طبیعی بود و کسانی براي دانش

دور و درازي را  يها مسافتخود، از رسالۀ مورد نیاز  يا به دست آوردن نسخهبراي 
  .مودندیپ یم

کشور، یکسره دگرگون شده است و مفهوم جدید ملت و  ،انداز امروزه این چشم
سیاسی و  يها رسمی که حوزه ییها يبا مرزبند ،را که برشمردیم يا قلمرو گسترده

جداگانه تقسیم کرده است. حال از  يها به پاره ،کند یاقتصادي کشورها را مشخص م
یک سو به برکت ابزارهاي ارتباط دیجیتال دوباره امکان تبادل علمی سریع در 

از سوي دیگر  ؛ واستآمده ها فراهم  این بخشسراسر جهان از جمله بین دانشمندان 
سیاسی، شاهد کشمکش بر سر تصاحب افتخار دانشمندان دورة  يها يبا مرزبند

  اسالمی هستیم. يها نیشکوفایی علوم در سرزم
ها را به اعتبار زبان اغلب آنها  رسالهمتون و کسانی مایلند سراسر این گنجینۀ 

پشتوانۀ کشورهاي ثروتمند عرب منجر به بنامند. این گرایش با  »علوم عربی«
 توان یها و انتشارات زیادي شده است، هر چند که اصل این عنوان را نم پژوهش

با توجه به نقش عمدة ایرانیان در این میراث  دهند یپذیرفت. کسان دیگري ترجیح م
را به کار ببرند. به خصوص  »علوم ایرانی«عظیم و با جدا کردن سهم آنان، عنوان 
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فرهنگ ایرانی پیش از چنان که مرحوم دکتر محمد محمدي مالیري در کتاب 
ي از ا عمدهنشان داده است، بخش اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبیات عربی 

دستاوردهاي علمی دورة اسالمی همان علوم ایرانی پیش از اسالم یا مبتنی بر آن بوده 
ان به تمامی بشریت تعلق دارند و براي است. اما باید توجه داشت که این دانشمند

 تر شیپ. به دالیلی که اند کردهپیشبرد علم، که میراث مشترك انسانی است، کار 
دقیق و جامع و  تواند ینمذکر شد، انتساب آنها به یک زبان، کیش، نژاد یا سرزمین 

  مانع باشد. 
اند  انیدانش و فرهنگ کس مردان بزرگحقیقت آن است که وارثان راستین آن 

 تعلق . کشمکش بر سرکنند یمکه امروزه آثار آنها را مطالعه، پژوهش و منتشر 
افتخار این یا آن دانشمند به یک کشور یا ملت یا دین خاص کاري بیهوده و حاکی 

ي و تعصب است. خوشبختانه کسانی که آن آثار را مطالعه و منتشر نگر یسطحاز 
، همکاري و هماهنگی هیپا یبي ها یبطل ي روز و سهمها استیس، فارغ از کنند یم

  مطلوبی در سراسر جهان دارند. 
که بازة تاریخی و جغرافیایی آن در آغاز این گفتار » علوم دورة اسالمی«اصطالح 

یی چون فقه و کالم و حدیث و ... ها حوزهکه » علوم اسالمی«آمد، نباید با اصطالح 
ورة اسالمی میراث مشترك حاصل از اشتباه شود. منظور از علوم د ردیگ یمرا در بر 

از لحاظ دینی اغلب مسلمان و از لحاظ  دآورندگانشیپداست که   تبادلی علمی
  نژادي بیشتر ایرانی بودند و عمدة آثارشان به زبان عربی است. 

که ترجمۀ فارسی آن با  Arabian Medicineادوارد براون در کتابی با عنوان 
  نویسد: شده است، میمنتشر  تاریخ طب اسالمیعنوان 

سخن گفتیم، منظور ما آن اصول و نظرات » طب اسالمی«یا » علم اسالمی«چون از 
علمی پزشکی است که در کتب به زبان عربی تدوین گشته است. گو اینکه در اصل 
اکثر مؤلفین آنها یونانی هستند و هندیان و ایرانیان و سریانیان نیز ضمایمی بر آن 

  1خش بسیار اندکی زاییده و محصول اندیشۀ اعراب است.اند و فقط ب افزوده
  

  
شرکت انتشارات ، چاپ پنجم(، 1337، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتابنیا،  ترجمۀ مسعود رجب، تاریخ طب اسالمی. 1

  .34ص  )،1371، علمی و فرهنگی
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ش)، پژوهشگر آمریکایی پیشگام 1388-1290پروفسور ادوارد استوارت کندي (
ي با دکتر ا مصاحبهدر شناخت و تحلیل میراث ریاضیات و نجوم دورة اسالمی، در 

وسا، المللی تاریخ علم و فناوري (ساراگ توفیق حیدرزاده در نوزدهمین کنگرة بین
  ) در پاسخ به سؤالی در همین زمینه گفته است:1992

...] و استفاده از اصطالح علوم گذار ناماین  ي [نجوم اسالمی، ریاضیات اسالمی، 
اسالمی منبعث از نام یک دورة تاریخی است. زمانی عادت شده بود که علوم این 

تباه از آنجا ناشی که به نظر من غلط است. این اش دندینام یم» علوم عربی«دوره را 
در این دوره به زبان عربی نوشته شده است، ولی کسانی که  ها رسالهکه اکثر  شد یم

این کارهاي علمی را انجام دادند همه عرب نبودند. عدة خیلی کمی عرب بودند و 
. بنابراین به دادند یمو ... تشکیل  ها یحیمس، ها تركبسیاري از آنها را ایرانیان، 

» علوم عربی«تر از  درست» علوم اسالمی«م، احساس من این است که عنوان یک نا
است. علم، علم است و منظور از علوم اسالمی، علومی است که در یک دورة 

  1تاریخی در کشورهاي اسالمی مورد بحث بود.

١٣٩٢شهریور  -(رشت) بیجاربنه
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