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  چكيده
اين تحقيق با نظر به بازيابي احساس هويت علمي در دانشجوي ايراني، نگاهي جديد به منابع علمي تمدن اسالمي 

-كوشد نشان دهد كه بسياري از جنبهكند و ميعرضه مي )در قلب آن قرار داشت يعلم يباال يكه ايران با زايندگ(
 سوالاين مطالعه دو . هاي بسيار مفيد اين منابع كامالً از ديد جامعه علمي و دانشگاهي امروز ما پنهان مانده است

تر دانشجويان با اين منابع چيست؟ واقعيت آن نايي عميقاول آن كه داليل لزوم آش: دهداساسي را هدف قرار مي
 .داننداند و نگاه به آينده را مغاير با توجه به اين منابع مياست كه برخي بر اين نظرند كه اين منابع متعلق به گذشته

مختلف به  اين مقاله در اين خصوص كه حركت به سوي آينده از چه جهاتي با گذشته ما مرتبط خواهد بود، از وجوه
دهد كه آيا رفتن به سراغ يبه عنوان محور دوم، اين مقاله اين پرسش را مورد توجه قرار م. پردازدبحث و بررسي مي

 يگاهبيان آن منابع دست اول تاريخ مدون علمي ما، چيزي بيشتر از آنچه در كتب درسي امروز  به اجمال آمده و 
خواهد داشت؟ ممكن است اين گمان وجود داشته باشد كه در در بر  ،به صورت كليشه و عادت درآمده است

در اين . گذارددستاوردهاي پيشينه علمي ما، فاصله با علوم روز چنان زياد است كه جاي ذكري براي آنها باقي نمي
اي از اطالعات، صحت يا عدم صحت اين مطلب بررسي آوري و تنظيم نمونهمقاله با رجوع مستقيم به منابع و جمع

رود اين نتايج به تحول سازنده در برنامه انتظار مي. شده و به علل تاريخي غفلت ما از اين منابع اشاره شده است
  . دروس ياري رساند

 . ي، اهداف و آينده جامعه علميهويت، تاريخ علم، تمدن اسالم:  يكليد يهاواژه
  
  
 مقدمه -1

دوران  يكه در اين خصوص در كتب درس يمطالب  يران و آثار دانشمندان معروف آنا يدر خصوص تاريخ علم
اگر تنها  .كنديمكه اذهان را با چند نام و تاريخ آشنا  است يمختصر يوگرافياغلب در حد بمتوسطه آمده است، 

حق  و اين پيشينه نتواند براي امروز و فرداي ما نقشي ايفا كند و به كارآيد، ، افتخار باشد،ين مفاخر علميبهره ما از ا
چنان كه نشان داده خواهد ا از تاريخ گذشته است؟ يتر شدن در اين زواعميق يبرا يت پرسيده شود كه چه لزوماس

 يو غرور مل يصرفاً يك مطالعه تاريخ ما يمسئله پيشينه علم ،يايرانمسلمان ما به عنوان  يبرارسد يشد، به نظر م
ي فردا براصحيح  يگيرامروز و جهت يخودباوربه  مربوطارتباط ما با اين بخش از گذشته خويش،  ، بلكهنيست
  . است

 دومدر بخش پس از اين بخش، . يم شده استن مقاله در سه بخش تنظيابه منظور تشريح بيشتر اين مطلب،  
آيا اين ميراث به كار آينده ما خواهد  .تر به ميراث علمي ارائه شده استحثي پيرامون لزوم نگاه عميقب

كه اين ميراث علمي تا چه  تالشي است براي درك آن سومبخش مثبت است، چگونه؟  و اگر پاسخ آمد؟
شود مرتبط است؟ آيا آين علوم به قدري قديمي هاي ما تدريس مياندازه با علومي كه امروز در دانشگاه
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منابع دست روش تحقيق در اين مرحله مراجعه مستقيم به  ماند؟ها باقي نمياند، كه جايي براي طرح آنو كهنه
به طرز  بخشچنان كه نشان داده خواهد شد، نتايج اين . اول علم علوم و مهندسي در ايران اسالمي بوده است

ها بدون كه امروزه در دانشگاه در واقع، بسياري از مباني و اختراعاتي. كنداعجاب آوري عكس اين تصور را ثابت مي
هاي علمي امروز يافتهتوان شود و مياين ميراث علمي يافت ميردهاي دستاوشود، در ديگران ندريس مينام يا به نام 

، اين به اين ترتيب، براي كسي كه با اين منابع تاريخ علمي مستند آشنا شود. را در ادامه آن دستاوردها دانست
رد، و گردد كه چگونه تا اين اندازه فاصله و ناآگاهي نسبت به اين پيشينه علمي وجود داسوال پديدار مي

تحليلي از  كوشدميم چهاربخش  گذاران اين علوم نيست؟چرا در كتب درسي و دانشگاهي ما نامي از پايه
  . اين ميراث به دست دهد علل دوري ما از

  
   تر وجود دارد؟نگاه عميق يبرا يچه لزوم -2

به خصوص در  ما جويانمنابع مورد مطالعه دانشهاي علوم انساني، بخش قابل توجهي از غير از تعدادي از رشته
ما از  يدر نتيجه اگر دانشجو. است يغرب يتأليف شده در كشورها يمنابع و كتب درس ،يو پزشك يفن يهادانشكده

و تأمين كننده  يو بعدها پايه توسعه علم( هصورت گرفت يدر علم و فناور يكه در دوره تمدن اسالم يبزرگ يكارها
از غرب خواهد ديد و نقش فرهنگ  يرا به تمام "علم"آگاه نباشد، ) رديدگ يانقالب صنعت يبرا ياساس يهاايده

  :اين مطلب از دو جهت حائز اهميت است.  درك نخواهد كرد يبشر يدستاوردهاخويش را در 
  

به اوج  يكه در تمدن اسالم يو فرهنگ يما با پيشينه ارزشمند خود، و با روحيه سرشار علم ياگر دانشجو -1
 يبينتواند از دام بزرگياست، م يبر پايه همان ميراث علم يبداند كه سير علم امروزرسيد آشنا گردد و 

غرب آزاد شود، با اعتماد به نفس خود را در علم امروز صاحب اثر بداند، با شهامت مطالب  يعلم و فناور
امروز،  ين علمجهاهاي ساير بخشبا  يما بايد ضمن همكار. جديد بر آن بيفزايد و بر مسير آن اثر بگذارد

 يكنيم و جوان ما اين احساس را به دست آورد كه در اين حركت علم يجايگاه خود را در آن بازشناس
بنابراين  . ديگران باشد يدارد كه متعلق به اوست، و بنا نيست صرفاً ناظر و تعقيب كننده كارها يمحل

 .است يخودباوراولين نتيجه اين مطالعه، 
  

و نحوه نگاه به علم، صرفاً  يتحقيقات علم ييش، ما را از نظر خط و مشعدم شناخت پيشينه خو -2
 يخود، در دنيا يبدون حافظه تاريخما . دهديقرار م يامروز يصنعت يرو مسير كشورهادنباله

نيست كه فلسفه  يشك ديگر ياز سو. علم امروز ناگزيريم نحوه نگاه به علم را از ديگران بياموزيم
 ،نيز يعلم يگزارو سياست يگيردر جهت. گذارديآنان اثر م يهايگيربر جهت يهر قوم يبينو جهان

كه رشد  يكشور يبا مسير علم ،دهديها را هدف قرار مكه بسط سلطه بر طبيعت و انسان يمسير كشور
ر به نظ. الزم نيز توجه دارد، متفاوت خواهد بود يها را هدف دانسته و در عين حال به عناصر دفاعانسان

كه  يكاروانايم و از اين رو همانند روز را هدف گرفته ياز موارد همپايي با تكنولوژ يرسد ما در بسياريم
ايم و هم با تعقيب كند هم از انتخاب مسير محروم ماندهيحركت م كشورها يبرخ يفناور كارواندر پشت 

ما بايد به . ايما از خود سلب كردهسبقت ر يو حتراه ن يا عاقبتمقابل، امكان ديدن  كاروانگام به گام 
سازند نباشيم، بلكه بر يكه آنان م يكننده هر پديده جديدفكر كنيم كه تنها تعقيب يروز

- يپس به نظر م. آن كار تعريف كنيم يبر مبناو ، ايجاد نموده يجديد يهااساس نياز خود زمينه
در جهان امروز نه تنها به استقالل  انتخاب مسير خويش و به دست گرفتن سرنوشت خود يرسد كه برا

، بايد از صفر شروع ياين استقالل فكر ياما آيا برا .نيز نيازمنديم يبلكه به استقالل فكر ،يسياس
از . در علم داريم يغن ياو پيشينه ،ايمريشه نبودهيب يكرد؟ قطعاً چنين نيست، چرا كه ما ملت

٢
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الزم است با قدرت  ز نيستيم، از اين رومفيد ديگر ملل ني يدستاوردها يدرصدد نف يطرف
 .ميدا كنيپامروز خود را غرب دقيق شويم و راه  يخويش و سنت علم يانديشه در سنت علم

علم در نگاه دانشمندان مسلمان دو كاركرد عمده داشت؛ اول آن كه وحدت جهان آفرينش در آن بازتاب يابد به 
خداوند  برساند، و دوم آن كه در كاربرد منجر به رشد و  يهاشانهكه انسان را به كشف و شناخت بيشتر ن ياگونه

 همراه همواره ت خداوند باشد،ير رضايد در مسين كه كاربرد آن بايا وم عل يسرمنشأ توحيدباور به . رفاه بشر گردد
مسلمان  پيوسته و معنادار را در پيش چشم دانشمندبه هم يريتصو جهان مجموعهاز و  بود يعلوم طبيعآموزش 
و  ياسيس يليبه دالن اروپائيابود كه  ياز موارد به جهان دارد، يديشه در نگاه توحين نگرش كه ريا. داديقرار م
از محققين بر آن است كه اگر امروز علم در دست  ياعتقاد بسيار. از دست دادندمربوط به جوامع خود  ياجتماع

. است يتوحيد يبينه دليل همين جدايي از توحيد و جهانقدرتمندان به ابزار تخريب و سلطه بدل شده است ب
 ياز غرب،  مفهوم هدف توحيد يبه همراه علوم تجربوارد شده  يهاو به تبعيت از نگرشما  يهاامروزه در دانشگاه

  . بسيار رقيق شده و تقريباً غايب استعلم  يبرا

به جهان  يشدن علم در بستر نگاه توحيد يند جارنسل امروز ما آن است كه بدان يبرا ياهميت مطالعه تمدن اسالم
راستا و هم ياين نقطه مطلوب نه تنها انسجام فكر.  1عظيم و پويا خواهد بود يپذير است و حاصل آن تمدنامكان

  . گردانديدارش  را نيز به او بازمدر بر خواهد داشت، بلكه هويت ريشه يايران يو عمل را برا يبينشدن جهان

به خصوص در  يگفتيم ضرورت توجه به درك و ارائه تاريخ كشورمان و تاريخ تمدن اسالم از آن چه
در  .گردديمند هستند، روشن مها بهرهتر از اين برنامه، كه كمييا پزشك يعلوم پايه، فن يهادانشكده

رسد، چه يتان به نظر ممطالعه تاريخ كشورمان در دوران دانشجويي مفيدتر از دوران دبيرس يبرا يواقع داشتن فرصت
امروز در صنعت و اقتصاد خود  يپرسند چرا فالن كشور پيشرفته صنعتيدر اين دوران است كه دانشجويان از خود م

دانشجويان، ديگر به صورت يك درس  يدر واقع ارائه تاريخ برا. در اين سطح است و كشور ما  در آن سطح ديگر
  .ها پاسخ خواهد دادآن يد بلكه به سؤاالت اساسدوران دبيرستان عمل نخواهد كر "يحفظ"

از دانشجويان  يبسيار .گردديم يتمدن غرب معرف يهااز جلوه يابه عنوان بخش عمده يامروزه فناور
 يمرور. آگاه نيستند يايجاد شده در دوران تمدن اسالم يو فناور يمهندس ياز كارها يفن يهادانشكده

، انتقال )يآب يچرخ و آسيا(محركه آب  ياختراع پمپ ، استفاده از نيروسابقه  يمهندس يبر اين كارها
هايي كه چند صد سال بعد در عرصه طرح. )مراجع. ك.الجزري، ر( دهديرا به ما نشان م... نيرو با چرخ دنده و

و  ياروسازسينا در طب، د يابوعل يدر كنار كارها .باشديها معرضه گرديد بسيار مشابه اين طرح يصنعت ياروپا
سينا در علم مكانيك،  يابوعل. مكانيك يادآور شويمو برجسته او رادر زمينه فيزيك  يگياهان دارويي الزم است كارها

شناسيم، مفهوم يچه ما به عنوان قانون اول نيوتن مدر حركت به وجود آورده و ضمن بيان آن ينظريه دقيق و مفصل
مطرح كرده كه مقدمه پيدايش قانون دوم نيوتن  "ميل"نام را اول بار با ) Momentum(اندازه حركت 

                                                 
 جـويي جزئـي از نگـاه توحيـدي    علم .ابوريحان بيروني يا ابن سينا بسيار واضح و بديهي بودبراي  "جوييو علم پيوند نگاه توحيدي"شايد   1

ها،  و زمين و كوه و و انديشيدن  به طبيعت، جوامع، آسمان و ستارهجاي قرآن به تفكر، تعقل، نگاه كردن ما را دائماً و در جايخداوند . است
چـه در همـين زمـان    چه در واقع باعث افول تمدن اسالمي شد رها كردن همين توصيه قرآني به تفكـر، و آن آن. ها توصيه كرده استدشت

كه بـا   كليساواب گران قرون وسطي، و كنار زدن تعابير باعث رشد اروپاييان شد توجه شديد به قدرت عقل و تفكر بود كه با بيدار شدن از خ
ها عمالً اين توصـيه قـرآن را بـه دسـت گرفتنـد و مـا آن را       به اين ترتيب آن). دوران خردگرايي در اروپا(تفكر آزاد بيگانه بود، صورت گرفت

گردد؛  اخذ علـوم  دوران تجدد گرايي در ايران بازمي كنيم بهعلت اين كه چرا امروز ما اين دو را در دو بخش جدا از هم بررسي مي. وانهاديم
گرايي بر فضاي علمي غرب حاكم شده بود، و نفي ارتبـاط ديـن و   جديد از غرب درست مقارن زماني رخ داد كه افكار پوزيتيويستي و تجربه

شـد و اصـل نفـي    نگاه كليسـا ن اسالم با در اين دوره در بخشي از جامعه علمي ما توجهي به تفاوت . علم به عنوان يك اصل علمي تلقي شد
  .هاي تمدن دانسته شدارتباط دين و علم در جامعه ما نيز از ضرورت

٣
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اعجاب آور گنبد مسجد امام از  يبنا،  مهندس ياستفاده شيخ بهايي از پديده تشديد در مهندس. )Sayili,1978(است
، و لعاب ديرپا و شفاف )1385دامادي،(يكردن حمام عمومنظر انتشار صوت، استفاده كردن او از بيوگاز در گرم

-ياست، تنها چند مثال از موارد ب يمعتبر امروز يهايها به مراتب بيش از كاشمساجد كه عمر و دوام آن يهايشكا
از هم جدا نيست و اين دو  يتوحيد يبينما هستند علم و جهان يدر نزد اين دانشمندان كه پيشينه علم .شمار است
در آن علم  گشايد كهيما م يبه رو يجديد ييي از دنياهاآثار آنان گويي دريچه يبررس. هم هستند يدنباله طبيع
رويكرد نوآورانه ايران امروز به  قطعاً  .جويانه از جهان و انسان پيوند خورده است يتعال يبا تلق يو مهندس

 .يافتگان خود دوباره احيا نمايدرا در پرورش يعلم و معرفت بايد اين نگاه رشديافته و هدفمند به علم و فناور
آورد، دانشجويان را در كنار يبار م "يبعدمتخصصين تك"در جهان امروز كه افراد را صرفاً  ييستبا

، به خصوص تاريخ، تاريخ علم، و جامعه معاصر خويش آشنا يمباحث معمول در هر رشته، با علوم انسان
  . كشور توجه كرد يبه نيازها يو آموزش يعلم يگزارو در سياست ساخت

  

   يع اصلرجوع به مناب  -3

اي به نام تمدن اسالمي وجود داشته است و دانشمنداني دانند كه دورهبجوانان ما تنها همين قدر شايد بيشتر 
آيا اين مقدار كافي است؟ . اندبوده در تاريخ ما هاي بزرگيهمچون ابوعلي سينا، جابربن حيان و زكرياي رازي انسان

هاي رشديافتگي دانش و مهندسي در دوران اسالمي، و اين كه نوآوري يم؟اآيا ما حق مطلب را در اين زمينه ادا كرده
ذكر . است، براي ما و جوانان ما صرفاً در حد يك خبر باقي مانده استبر پايه آن بنا شده علمي و مهندسي در غرب 

 بياني آنان بدون كه بسياري از كارهاها در كتب درسي ما غايب است، حال آنهاي عملي و استناد به كار آننمونه
كه  ياز اين رو مطالب  .شودتدريس مي ،به نام دانشمندان اروپايي كه كار آنان را به نام خود ثبت كردند ياو  ،شاننام

  .از دانشجويان ما ناگفته باشد يبسيار يآيد شايد برايجا مدر اين

نگاه اسالم به علم و فناوري در اين بدون شك : اي را متذكر شويمقبل از ورود به صفحات بعد الزم است نكته
بسياري از آثار اين . رشد نقشي انكارناپذير داشته، و در اين ميان ايرانيان با تالش زياد خود در اين عرصه درخشيدند

توانست وحدت علمي را در سراسر دانشمندان به زبان عربي است، كه زبان قرآن است، و هم از اين رو، زباني كه مي
  .  برقرار سازد جهان اسالم

د كه ندانوظيفه خود مي ينمؤلف. رسديزير مفيد به نظر ممطالب به  يبراي درك گستردگي اين دستاوردها نگاه
از  يبعضگذرا بر  يد، آن چه در اين جا در مورد هر يك از دانشمندان آمده است تنها در حد نگاهنيادآوري نماي

  . اي از آن نيستبندي فشردهكار آنان يا حتي جمعاز  يلبازتاب كامآنان است، و به هيچ وجه  يهاكار

توان به كارهاي ترين مطالبي كه در زمينه كارهاي مهندسي و ساخت ابزار در تاريخ ثبت شده است، مياز قديمي
سال  250با ظهور اسالم و نگاه روشن آن به علم و توسعه، تا مدتي قريب . هرون و ويتروويوس يوناني اشاره كرد

مسلمانان از . هاي مسلمانان ترجمه شدآوري و در سرزمينسياري از آثار علمي و مهندسي از نقاط مختلف دنيا جمعب
اين مواد اوليه كه نتيجه تعقل و تفكر بشري تا آن زمان بود به خوبي استفاده كردند و پيشبرد علم و تمدن بشري را 

  . دار شدندتا قريب ده قرن عهده

بنوموسي، فخرالدين رضوان بن محمد الساعاتي، الجزري، توان به مياسالمي  از مهندسان تمدن
كارهاي آنان متناسب با نياز زمان، ابزار كشاورزي، ابزار . اشاره كرد الدينفرناس و تقيابنخازني، عباس

بي و هاي آها و ظروف خودكار، ساعتها، فوارههاي جديد و چرخابهاي رمزدار مخصوص، پمپتوزين، قفل
  . گيردرا در برمي... شمعي و 

۴
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. )1380ناطق، (پردازددر كتاب خود به شرح قطعه به قطعه اختراعات خود مي) قرن ششم هجري(الجزري
 شودهاي محوري و بنيادي او در مهندسي مكانيك، در كتب درسي امروز بدون اشاره به نام او مطرح ميايده

 ).2و1شكل (

 
 

هايي پديده  ،.)م1769(گسترش فناوري در جهان امروز پس از آغاز انقالب صنعتي در انگلستان با در نظر گرفتن 
ايده . سال دارند 250تر از اي كمهاي احتراق داخلي يا كنترل الكترونيك همگي سابقههمچون موتور بخار، موتور

خلي را كه به منظور يكنواخت كردن حركت چرخشي موتور در بندي چهار محفظه جداگانه در موتور احتراق دازمان
مشاهده كرد، كه ) سال پيش 800در حدود (توان در كار الجزري رود، مياي به كار ميمقايسه با موتور يك محفظه

. ندكبندي مناسب استفاده ميتر شدن انتقال مايع در دستگاه خود، از چهار محفظه جدا با زماندر آن براي يكنواخت
او ). 2شكل(شود كه تنها در بخشي از محيط خود دندانه دارندهايي اعمال ميدندهبندي از طريق چرخاين زمان

 .)1380ناطق، (انددادهمي مشخصي انجام هايكند كه با نيروي آب، كارهايي اشاره ميوارههمچنين به ساخت آدم
ها يك ساعت بزرگ آبي براي شهر با نوازندگان خودكار ديده بين آن در. اختراع خود را در كتابش شرح داده است 50الجزري 

  . اي داردشود كه ساختار پيچيدهمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ر شده است و اين ميله خود فقط در يـك جهـت   دنده با ميله االكلنگي درگيچرخ: سويه استفاده الجزري از چرخ يك) : 1(شكل ▲

اهميت اين جزء به عنوان يك عنصـر سـودمند   . چرخد، چرا كه در جهت ديگر دو مانع تعبيه شده استحول محور چرخش خود مي
  .در طراحي، بر اهل فن آشكار است

۵
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ضمن اشاره به انواع  "ميزان الحكمه"در كتاب خود ) دانشمند و مهندس سده پنجم و ششم هجري(الخازني 
بسيار جامع و زيبا از اصول نگارشي كه ما اي نمونه(ها داري و ذكر اسامي و نقد آنترازوهاي گذشته با حفظ امانت

كند و در تر خود را عرضه ميتر و كامل، در نيم ديگر كتاب خود ترازوي دقيق)گيريمها به كار مينامهامروز در پايان
  . كندخصوص مركز ثقل قطعات صحبت مي

 

   

 
 

 

در اين تصوير كـه از كتـاب خطـي الجـزري گرفتـه شـده       ) : 3(شكل 
است، نحوه تبديل حركت چرخشي به حركت خطـي از طريـق ميـل    

طريـق   چرخش توربين در باالي ميـل لنـگ، از  . لنگ بيان شده است
شـده و  ) تـزويج ( "كوپل"هاي عمود برهم دندهمحور مشترك به چرخ

حركـت  . شـود جا از طريق ميل لنگ به حركت خطي تبديل مياز آن
هـاي دو طـرف   خطي براي به حركت درآوردن دو سيلندر در پيستون

هدف نهايي پمپ كردن آب به سمت بـاال  . گيردمورد استفاده قرار مي
-چه ما امروز شير يك سويه مير الجزري از آناست و براي اين منظو

-كند تا آبي كه توسط پمپ به اين مجرا منتقل ميناميم استفاده مي
 ◄.)1380ناطق، (شود، نتواند به سمت عقب بازگردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
تصـوير از نسـخه   (شـوند هاي زيرين درگيـر مـي  ي چهارگانه فقط در بخشي از محيط خود با چرخهادندهچرخ: بندي روش الجزري براي زمان) : 2(شكل  ▲

الجـزري  . انـد رفتـه ها نيز به كار مـي نيروي محركه مورد استفاده نيروي عضله چهارپايان بوده است، كه با شيوه مشابهي به عنوان منبع نيرو درآسياب. )خطي
  .مورد استفاده قرار گرفته است) پمپ(اين ساختار براي يكنواخت شدن جريان آب خروجي از دستگاه  .اشته استهنوز به انواعي از موتورها دسترسي ند

۶ 
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را  در  )(momentum اندازه حركتاول بار مفهوم ) دانشمند، فيلسوف، طبيب و مهندس ايراني( ابوعلي سينا
  :فيزيك معرفي كرد

 In mechanics, Ibn Sīnā developed an elaborate theory of motion, in which he 
made a distinction between the inclination and force of a projectile, and 
concluded that motion was a result of an inclination (ميل-mayl) transferred to 
the projectile by the thrower, and that projectile motion in a vacuum would not 
cease. He viewed inclination as a permanent force whose effect is dissipated by 
external forces such as air resistance. His theory of motion was thus consistent 
with the concept of inertia in Newton's first law of motion. Ibn Sīnā also 
referred to mayl to as being proportional to weight times velocity, a precursor 
to the concept of momentum in Newton's second law of motion. Ibn Sīnā's 
theory of mayl was further developed by Jean Buridan in his theory of impetus. 

In physics, Ibn Sīnā was the first to employ an air thermometer to measure 
air temperature in his scientific experiments. (Sayili,1978). 

 
در علم مكانيك، ابن سينا نظريه دقيق و مفصلي در حركت به وجود آورد، كه در آن بـين نيـروي وارد بـر    "

در . [تمايز قائـل شـده بـود   ) ناميماندازه حركت ميكه ما امروزه آن را (جسم به حركت  "ميل"يك جسم و 
دانستند، لذا براي ادامه حركت جسـمي كـه   هاي قبل از او، حركت را نتيجه نيروي وارد بر جسم ميبررسي

گفتند نيروي مذكور از فشـار هـوا   شد توجيه مستقيمي نداشتند و مثالًميدر فرايند پرتاب از دست جدا مي
اي اسـت كـه    "ميـل "گرفت كه حركت نتيجـه  به اين ترتيب او نتيجه مي.]  شوددر پشت پرتابه تأمين مي

هـــايكتـــاب) :4(شـــكل
مهندســي در قــرن ششــم 
هجـــري قمـــري بيشـــتر 
ــدي   ــاوير دوبع ــامل تص ش

ــد ــر اســاس  . بودن رســم ب
 پرســپكتيو هنــوز رايـــج  

اين تصـوير يكـي از   . نبود
كارهـــــاي الجـــــزري را 

ــي ــا  نشــان م ــه ب ــد ك ده
ــم   ــات رســـــ امكانـــــ
ــروزي   ــامپيوتري امــ كــ

ــبيه ــازي و ش ــازي بازس س
در كشـور مـا   . شده اسـت 

ــي از    ــازي برخ ــز بازس ني
ــه   ــزري بـ ــاي الجـ كارهـ
همــت گروهــي از اســاتيد 
ــت   ــه اس ــورت پذيرفت . ص

 ◄)1380ناطق، (

٧ 
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را بـه صـورت    "ميـل "او . كننده به جسم انتقال يافته و حركت در خأل هم ادامه خواهد يافـت توسط پرتاب
از ايـن رو  . شـود نگريست كه اثر آن توسط نيروهاي خارجي ازجمله مقاومت هوا تلف مـي نيرويي دائمي مي

  . در قانون اول نيوتن سازگار است) اينرسي(ه حركت او با مفهوم نظري
ابن سينا  همچنين ميل را متناسب با حاصلضرب سرعت و وزن جسم معرفـي كـرد، كـه در واقـع مقدمـه       

 Jeanابـن سـينا بعـدها توسـط      "ميـل "ي نظريـه . پيدايش مفهوم اندازه حركت در قانون دوم نيوتن است
Buridan  توسعه يافت "ضربه"كي در نظريه فيزي .  

هـاي  گيري دماي هوا در آزمـايش در فيزيك، ابن سينا اولين كسي بود كه از يك دماسنج هوايي براي اندازه
  ".خويش استفاده كرد علمي

  

  . هاي جهان به عنوان كتاب درسي مورد استفاده بوده استهمچنان در دانشگاه  اخير كتب او تا سده

كارل . مختلف طبيعي را در آثار خود تحليل كرده استهاي ابن سينا پديده
سينا را از درك ويژه ابن .)م1976تا  1906-مورخ تاريخ علم( بنيامين بوير
  :كندكمان چنين بازگو ميپديده رنگين

 "Independent observation had demonstrated to him 
that the bow is not formed in the dark cloud but rather 
in the very thin mist lying between the cloud and the sun 
or observer. The cloud, he thought, serves simply as the 
background of this thin substance, much as a 
quicksilver lining is placed upon the rear surface of the 
glass in a mirror. Ibn Sīnā would change the place not 
only of the bow, but also of the color formation, holding 
the iridescence to be merely a subjective sensation in 
the eye" (Sayili,1978). 

-تشـكيل مـي   كمان نه در ابر سياه، بلكه در همان مه بسيار رقيقيمشاهدات مستقل به او نشان داده بود كه رنگين"
او چنين انديشيد كه ابر تنها به عنوان زمينه ايـن مـاده رقيـق عمـل     . گردد كه بين ابر و خورشيد يا ناظر قرار داشت

ابن سينا در نظريه خويش نـه تنهـا   . نشانندطور كه يك پوشش جيوه را بر سطح پشت شيشه آينه ميكند، همانمي
ها جا كرد و تغيير رنگها را نيز جابهير داد، بلكه محل تشكيل رنگتغي) نسبت به تصور پيشين(محل رنگين كمان را 

  ".را در صورت حركت، يك احساس ذهني برخاسته از چشم دانست

دستگاه تقطير را براي تفكيك مايعات ) شناختندمي Geberدر غرب او را به نام (دانشمند بزرگ ايراني  ابربن حيانج
ش اختراع كرد، همان ساختاري كه امروزه در پااليشگاه نفت براي تفكيك اجزاي نفت مختلف از هم بر اساس تفاوت دماي جو

ها ساخته و پرداخته اوست، كشف اسيد اوريك و اسيد بسياري از ابزار و فرايندهاي امروزي در آزمايشگاه. رودبه كار مي
 يافته عرضه كردرا به صورت علمي سامانعلم شيمي   "مندآزمايش روش"او با تأكيد بر . نيتريك از نتايج كارهاي اوست

  .) 1مراجع اينترنتي، شماره (

صحبت از كارهاي مسلمانان در . ما در اين گفتار مختصر مباحث متعددي را به علت بضاعت اندك جا و زمان فروگذاشتيم
دران رايت، درك كروي بودن و ساخت گاليدر در حدود هزار سال قبل از برا) ابن فرناس(استفاده از نفت، تالش براي پرواز 

در اين مقاله مختصر ... و  هيثمابن، ساخت و تحليل اساس نوعي دوربين توسط )Vallely,2006(ها قبل از گاليلهزمين سال
  . تواند به مراجع مورد اشاره رجوع نمايديمند مخواننده عالقه. گنجدينم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرئيس ابوعلي سيناشيخ▲

٨ 
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  علل غفلت -4

روش اداره جامعه در اروپا و پرهيز حاكميت كليسا از . وسطي حاكم بود ميالدي در اروپا قرون 1200هاي در حوالي سال
داري حاكم بر اروپا، فقر و داشت و حاصل نظام زمينسوادي نگه ميخبري و بيفضاي باز فكري و عقالني، جامعه را در بي

- و تسخير سرزمين براي جنگحاكميت كليسا با استفاده از همين گرسنگي، مردم  را . اي از مردم بودگرسنگي بخش عمده

هاي اسالمي سرازير شدند و جو به سمت سرزمينهاي جنگگروه بزرگي از رعاياي گرسنه و شواليه. هاي اسالمي تشويق كرد
. المقدس را به تصرف خود درآوردندهاي اسالمي وجود داشت، بيتاي كه در حاكمين سرزمينبا استفاده از رخوت و تفرقه

با اين . )221: 1386بورلو، ( دست آمده را از دست دادندهاي بهجنگ ادامه يافت و صليبيان سرزمين 9ا هاي صليبي تجنگ
هاي پيشرفته و شهرهاي آباد و گسترده، هاي اسالمي و مشاهده بناهاي بزرگ، فنون و مهارتحال آمدن آنان به سرزمين

ر آن زمان عمدتاً روستا نشين بودند و هر ناحيه تحت اداره يك اروپاييان د. هاي دنياي جديدي را به روي آنان باز كرددرب
بسياري از متفكرين غرب معتقدند كه سير انتقال علم و تجارتي كه بعد ازآن بين كشورهاي اسالمي و اروپا . فئودال قرار داشت

اي تاجرپيشه به وجود ردند، طبقهكتر تجارت ميدر ميان اروپاييان كه كم. برقرار شد، جامعه آن زمان اروپا را دگرگون ساخت
گردش پول در جامعه شهري پس از مدتي با . نداشت، و لذا در توسعه شهرنشيني مؤثر افتاد يآمد كه نياز به زمين كشاورز

در اين حال كه ساختار زندگي اجتماعي در . دار گشتقدرتمند ساختن طبقه اشراف شهرنشين، منجر به تضعيف اشراف زمين
. جديد زندگي و علوم و فناوري از كشورهاي اسالمي بود شدن بود، اروپا به سرعت در حال كسب شيوهل عوض اروپا در حا

هاي ، صابون و شامپو، قهوه، كاغذ، ساعت)garden: تفريحي و نه كشاورزي(داري و باغ گل فرش ايراني، باغ
، "سه وعده در روز"بزار جراحي، شيوه غذايي ، آسياي بادي، ا....ها و شيرهاي آب واي، پمپمكانيكي آبي و وزنه

همه از جهان اسالم به اروپا رفت و جاي خود را در زندگي ... شطرنج جديد، فرايندهاي آزمايشگاهي در شيمي و
-شد و در اختيار اذهان تشنه در اروپا قرار ميبسياري از كتب و آثار علمي و مهندسي ترجمه مي. )Vallely,2006(آنان يافت

همين . شدكردند آموخته ميسازي و ساخت ابزار توسط كساني كه به كشورهاي اسالمي سفر ميفنون نوين كشتي. گرفت
دانش بود كه رشد آن از زماني به بعد در دست اروپاييان ادامه يافت و نهايتاً به انقالب صنعتي قرن هجدهم ميالدي در 

در انگلستان اساساً در امتداد همان اختراعات ياد شده بود و بر پايه اولين دستاوردهاي انقالب صنعتي . انگلستان متصل شد
  .عناصر قبلي بنا شد

  

  

  

  

  

 . )2مراجع اينترنتي، شماره (. اسپانيا؛ تمدن اسالمي-سمت چپ ؛ سيستم انتقال آب در قرطبه - .)م 18قرن (سمت راست؛ موتور بخار وات ▲  
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اكثريت قريب . چه گفتيم واضح است كه سطح زندگي اجتماعي در جهان اسالم بسيار باالتر از اروپا بوده استبا آن  
هاي صليبي و رنسانس اروپا، اروپاييان وران بين جنگبه اتفاق دانشمندان تاريخ بر اين باور هم سخن هستند كه در د

افكار و  .ها بنا نهادندبسياري چيزها را از دانشمندان مسلمان آموختند و دوران رشد فكري خود را بر پايه اين آموخته
رين، اين به گفته بسياري از متفك. شدهاي فالسفه و انديشمندان جهان اسالم و آثار آنان به سرعت ترجمه ميانديشه
اروپاييان . در اروپا شد) Renaissanceنوزايي، (ها بود كه  منجر به تحرك  فكري اروپاييان و نهايتاً رنسانس انديشه

آميز به زنان و دادن حق مالكيت به او، و بسياري مسائل هاي علمي خود را، بلكه شيوه زندگي، نگاه احترامنه تنها پايه
  .ديگر را از مسلمانان آموختند

  
  :گويدچنين مي) دانشگاه پرينستون يشناسشناس و رئيس بخش مطالعات شرقايران(يانگ  يآقا

  

  
  

منظور يانگ از ميراث كالسيك اروپا آثار فالسفه و دانشمندان يونان است كه در دوران قرون وسطي در اروپا مورد  
  :نويسددكتر زيگريد هونكه چنين مي .نزد مسلمانان حفظ شد و توسعه يافتتوجهي قرار گرفته بود و عمالً در بي

تمدن اسالم كه به وسيله مسلمانان آغاز شد، نه تنها ميراث يونان را از انهدام و  "
گذار پايهفراموشي نجات داد و آن را اسلوب و نظم بخشيد و به اروپا داد، بلكه آنان 

- و مثلثات فضايي، زمين فهوم امروزيشيمي، فيزيك، جبر، علم حساب به م
تمدن اسالمي تعداد زيادي كشفيات گرانبها و . شناسي و جامعه شناسي هستند

ها را بعدها نويسندگان اروپايي هاي علوم تجربي كه اكثر آناختراعاتي در همه بخش
ولي شايد . رندانه به حساب خودشان گذاشتند، به مغرب زمين هديه كرده است

قدمي مسلمانان ها اسلوب تحقيقات علم طبيعي باشد كه اين پيشن آنگرانبهاتري
بود كه جاي پا را براي اروپا باز كرد و منجر به شناخت قوانين طبيعت و تفوق و 

  .)1385صرفي، ( ".كنترل آن گرديد

"The great cultural debt we have 
for Islam since we, Christians, 
used, within this millenium, to 
travel to Islamic capitals and to 
Moslem teachers to learn from 
them arts, sciences, and the 
philosophy of human life, should 
always be brought to mind. 
Amongst this is our classical 
heritage which Islam preserved in 
the best way possible until Europe 
was once again able to 
understand it and to look after it." 
(Young,1985; Luther, 1977)

بايد دينِ بزرگ فرهنگي را كه مـا نسـبت بـه    
اسالم بر گردن داريم همواره به خـود يـادآور   
شويم، زيرا زماني در همين هزاره بود كـه مـا   

-هاي اسالمي سـفر مـي  مسيحيان به پايتخت
رفتيم تـا  كرديم و به نزد معلمين مسلمان مي

هنرهـا را، علـوم را، و فلسـفه زنـدگي      از آنان
) هـا آموختـه (در ميان اين . انسان را بياموزيم

ميراث كالسيك ماسـت كـه اسـالم آن را بـه     
بهترين شكل ممكن حفظ نمود تا زماني كـه  
اروپا بار ديگر قادر بـه درك آن و حفاظـت از   

  .آن بود

١٠ 
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آن زمان  ياروپا مونتگامري علت تالش اروپا را براي پوشاندن پيشينه علوم به دست آمده از تمدن اسالمي، مقابله  
خود را به يونان و رم باستان  يكوشيد كار مسلمانان را كوچك كرده و وابستگيداند، كه بر اين اساس ميبا اسالم م

  :نمايي كندبزرگ

  
استاد (سن به عنوان نمونه در خصوص پمپ مكشي كه قبالً نمونه آن را از الجزري نشان داديم، پروفسور احمد ح

  : گويدچنين مي) در دانشگاه تورنتو يمؤسسه تاريخ و فلسفه علم و تكنولوژ

  

  
  

اين مختصر در تأييد . دانشمندان غربي نيست يعلم يكوچك كردن دستاوردهااز مطالب مطرح شده هدف 
لمان در كتب درسي خود، در همان اين مطلب كافي است كه ما در طرح كردن دانشمندان ايراني و مس

علت اين مطلب را شايد به  .گوييم، دچار غفلت هستيمهايي كه عمالً در مورد كارهاي آنان سخن ميبخش
آموختگان علوم و مهندسي ما در دوران معاصر، عمدتاً دانش خود را بر بيان كرد كه دانش بتوان چنين طور خالصه

، كه عوامل تاريخي فوق اندتر عنايتي به طرح اين مسأله داشتهين كتب نيز كماند و امبناي كتب غربي فراگرفته
هاي علمي و فني ما نيز در انتقال علوم انساني و پيشينه و تاريخ محيط دانشكده .تواند يكي از داليل آن باشدمي

ها آشنا را با اين واقعيت زمان آن فرا رسيده است كه همت كنيم و دانشجويان. انددانشجويان به آنان موفق نبوده
  .بياموزند و با شهامت بر علوم موجود بيفزايند يكنيم تا با شوق بيشتر

"Because Europe was reacting 
against Islam, it belittled the 
influence of Saracens [Muslims] 
and exaggerated its dependence on 
its Greek and Roman heritage. So 
today an important task for us is to 
correct this false emphasis and to 
acknowledge fully our debt to the 
Arab and Islamic 
world."(Montgomery, 1972:84) 

جا كه اروپا در موضعي واكنشي نسبت بـه  از آن
در سـرمايه  [اسالم قرار داشت، اثر مسـلمانان را  

كوچـك جلـوه داد و در وابسـتگي    ] علمي اروپـا 
پـس  . خود به ميراث يوناني و رومي مبالغه كرد

امروز يك وظيفه مهم ما اصـالح ايـن پافشـاري    
نادرست و تصديق كامل دينِ خويش بـه جهـان   

 .عرب استاسالم و 

The assumption that Taccola (c. 
1450) was the first to describe a 
suction pump is not substantiated. 
The only explanation for the sudden 
appearance of the suction pump in 
the writings of the Renaissance 
engineers in Europe is that the idea 
was inherited from Islam whose 
engineers were familiar with piston 
pumps for a long time throughout 
the Middle Ages.(Hassan, 2006) 

.) م1450حدود ( Taccolaصحت اين تصور كه 
، اولين كسي بود كه پمپ مكشي را توصيف كرد

تـوان  تنها توضـيحي كـه مـي   . تأييد نشده است
هـاي  گهاني پمپ مكشي در نوشتهبراي ظهور نا

مهندسان دوران رنسانس در اروپا ارائه كـرد، آن  
گرفتـه شـد كـه    است كه ايـن ايـده از اسـالم     

هاي مديدي در طول قـرون  مهندسين آن مدت
  .هاي پيستوني آشنا  بودندوسطي  با پمپ

١١ 
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 .1385ي، چاپ سوم، هاي فرهنگمحسن دامادي، شيخ بهايي، دفتر پژوهش 

 "Ibn Haytham's writings reveal his fine 
development of the experimental 
faculty. His tables of corresponding 
angles of incidence and refraction of 
light passing from one medium to 
another show how closely he had 
approached discovering the law of 
constancy of ratio of sines, later 
attributed to snell. He accounted 
correctly for twilight as due to 
atmospheric refraction..." 
George Sarton, "Introduction to the 
History of Science", Wilkins, Baltimore, 
1950-53. 

-سازد كـه او توانـايي  هاي ابن هيثم آشكار مينوشته
هاي تجربي و آزمايشي را تا حـد عـالي توسـعه داده    

ي متنـاظر تـابش و   جداول او در خصوص زوايـا . بود
شكست نور در عبور از يك محيط بـه محـيط ديگـر    

ثابـت  "دهد كه او چقدر بـه كشـف قـانون    نشان مي
نزديك بود، همان قـانوني   "هاماندن نسبت سينوس

او پديده شفق را . كه بعدها به اسنل نسبت داده شد
  ...به درستي ناشي از انكسار نور در جو دانست

، "اي بر تاريخ علـم مهمقد"جرج سارتن، در كتاب 
  .1953سال 

  
ي ايــن صــفحه): 7(شــكل

هايي عنوان يكي از ترجمه
ان، است كه از جابربن حي

مــيالدي 1678در ســال 
در باالي . پديد آمده است

ــرجم   ــام مت  Richard(ن

Russel(   نوشــته شــده
داري بـه  با امانـت ": است 

ــه    ــي ترجم ــان انگليس زب
   ◄.)Hassan,2006("شد
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 Abstract                                                                                       چكيده التين

This article tries to provide a new glance at the historical resources of knowledge in the 
Islamic civilization, in which Iran played undoubtedly a central role with its high level of 
scientific activity. It has been observed in this investigation that a substantial part of these 
resources have been left hidden from and unknown by our scientific community. The current 
study discusses two issues: First, What are the reasons for demanding a deeper appreciation of 
these resources among students? This question is brought up because there are opinions 
suggesting that these resources belong to the past, and there is no use in referring to them as 
we progress towards future. This paper discusses the relevance of these resources for our 
progress. Secondly, the content of these resources are discussed. One might think of these 
resources to be distant and perhaps basic, so as to lack worth of being mentioned. Herein we 
explore first-hand resources, to test the validity of such assertions. The historical reasons for 
neglecting these resources have been discussed. It is hoped that the results presented herein 
would encourage improvements in the current curriculum. 
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