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ن و علم   ١ای
  ٢اظهاب من

  ٣امیرمحمد گمین ترجمۀ

  قرآن و علم
اسـدآبادی و  نیالد جمالسید  یها مناظرهاز زمان 

ارنست رنـان، نقـش علمـی مسـلمانان در دوران 
پرشــکوه گذشــته و اینکــه چگونــه روح علمــی و 

بـا هـم پیونـد داد، یکـی از  توان یمایمان دینی را 
جالب برای همه است. رنـان ضـمن  های موضوع

ای گفته بود مسلمانان  اظهار نظرهای نژاد پرستانه
ــین  ــد و هم ــی ناتوانن ــن علم ــتن ذه ــاز داش  رام

اسدآبادی را بر آن داشت که به او پاسـخ دهـد. از 
جوامـع آن زمان تا کنون بحث اسـالم و علـم در 

اسـدآبادی  یها استداللاز حلقۀ کوچک  اسالمی
هـایی  کـه سـوءتفاهم دانیم مـیفراتر رفته اسـت. 

دربارۀ خصـومت بـین دیـن و علـم وجـود دارد و 
 به آن خشونتی که 

ً
گمـان مـی شـود، نبـوده اسـت و حـاال  اغلـبکشمکش میان این دو حوزه لزوما

نبود که سکوالریزم مدرن را نوعی  ٤توانیم به موضوع دین و مدرنیته برسیم. آیا این ارنست ترولش می
؟ بنـابراین تـالش بـرای پیونـد دانسـت یمـمسیحیت پروتستان  یگذار ارزشانتقال فرهنگی از صور 

بخواهنـد علـوم را آن کـه اسـالمی کننـدگان  ای غربی بوده اسـت. پـیش از حوزۀ علم با دین دغدغه
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کید  خاورشناس ١از گلدزیهر،یناسالمی کنند، ای ب مـذاه اولیه، اسالمیهودیت و که  کرد یممجار، تأ
بوداپسـت نیـز قـرار  گرای سـنتعلمی هستند. گلدزیهر با این ادعا خود را در برابر جماعت یهودیان 

دانست [بنـابراین  ی مدرن میزبورژوا یرهاسازبرای را ابزاری  سنتی مذهب سازی . وی علمیداد یم
  ].مـ  ی علم را اول بار او شروع کرده بودساز اسالمی

 نیابا  ٢مناظرۀ اسدآبادی ـ رنان را نادیده گرفت؟ توان یموقتی سخن از علم و دین باشد، چگونه 
 ٣ورانی،حآلبرت  قوی آثار پژوهشیافزود، به ویژه پس از مناظره حال مشکل بتوان سخن نویی به آن 

. البته باید اشاره شود که تصادم میان علم و دین اغلب به صورت کلیشـۀ ٤نیکی کدی و هیشم جیت
ی دانـش سـاز اسالمیویست دیده شده است و کسانی که به دنبـال یپوزیت» دیگرِی «و » خود«تقابل 

یشان موضعی تدافعی به خـود . ابرند یممشابهی را به کار  یها استدالل انیگرا اسالمهستند به همراه 
. رود یمـه شمار که اسالم با علم سازگار است و دینی علمی ب کنند یمو در پاسخ استدالل  رندیگ یم

توانـد جالـب  . آنچه در این میان برای ما مـیاند افتادهان در مناظرۀ قدیمی قرن گیر نای رسد یمبه نظر 
 از نظرگـاهی جدیـد بـه منـاظرۀ  ریـالیزمفرهنـگ و امپباشد آن است که ادوارد سعید در کتاب 

ً
دائمـا

بـرای آن کـه » بـومی«از این که چگونـه انسـان  داند یمو آن را مثالی  کند یمرنان اشاره  -اسدآبادی
ش ساخته و پرداخته شده است، استفاده کنـد. در ا شنیده شود، باید از زبانی که توسط حریف غربی

که با غرب  یفرهنگ ی، باید در فضایمیالدی قرن نوزدهمواقع اسدآبادی، مشابه وکالی هندی اواخر 
  ٥مشترک است، پیروز شود.

و با نوعی سختگیری و نژادپرستی، اسالم را  کرد یمرنان به افول معاصر کشورهای مسلمان اشاره 
، بـه دیـگو یمـورانی حـکـه  طور همـان. دالیـل رنـان، داد یمـاز یهودیت و مسـیحیت قـرار  تر نییپا

 به ناسازگاری اس
ً
معنای مخالفت بـا الم و علم منجر می شود. با این حال جیت سخنان رنان را لزوما

. در واقـع رنـان دهـد یمکند، بلکه معتقد است که رنان اسالم را سطح پایین جلوه  اسالم تفسیر نمی
 ادیان، بـه ویـژه مـذهب همۀوی را در برابر  اش ویستییفقط با اسالم مشکل ندارد بلکه دیدگاه پوزیت

  .دهد یمکاتولیک، قرار 

                                                    
1. Ignaz Goldziher 

برگزار کرد و معتقد بود » و علم ییگرا اسالم«کنفرانسی با عنوان ) ۱۸۹۲. د(برجستۀ فرانسوی  خاورشناسو  شناس زبانارنست رنان،  .٢
که نژاد عرب به فلسفۀ یونان و فعالیت عقلی تمایلی ندارد و تنها  کرد یمرنان فکر . اندیشۀ شرقی استاسالم دلیل اصلی توقف علم و 

یعنی دوران خلفای (در واقع در تمام مدتی که اسالم تحت حکومت اعراب بود . علمی که اعراب ایجاد کردند زبان و شعر بوده است
ایی آشنا شدند، فلسفه جریان تنها زمانی که عباسیان با عناصر ایرانی و هندواروپای شکل نگرفت و  هیچ نهضت علمی) امویانراشدین و 

نهضت نواندیشی دینی، نظرات رنان را در  گذار انیبنو  گرا اسالمچنین اظهارنظرهایی به مناظره دامن زد و اسدآبادی به عنوان یک . یافت
  .Le Moniteur (Paris: Collection Esprit, 1974) کرد یمرد  لومونیتورفرانسوی  ۀمجل

3. Albert Hourani (1915-1993) 
4. Hichem Djait 
5. Edward Said, Culture and Imperialism (London: Vintage, 1993, p. 317. 
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سـخنان از ان دانـش کـه سـاز اسالمیآنچه در اینجا اهمیت دارد آن است که بـر خـالف دیـدگاه 
ادیان در عـدم  همۀبا رنان موافق است که  یزیآم تناقض، وی به طور کنند سوء استفاده میاسدآبادی 

موفقیت مسیحیان و افول علمی کشورهای مسلمان هیچ ربطی به مذاهب ایشان «تساهل مشترکند و 
  .ستاز این منظر اظهارات اسدآبادی هیچ وقت به اندازۀ امروز بد فهمیده نشده ا» ندارد.

ان دانـش بـه سـاز اسالمیاز طرف دیگر امروزه 
و معتقدند که در  کنند یمفرهنگی اشاره  یها تفاوت

میــان دیـن و علـم وجــود  یا یدشـمناسـالم هـیچ 
نداشته است. این استدالل معقـولی اسـت زیـرا در 
حالی که تفتیش عقایـد در غـرب جریـان داشـت، 
حاکمـان باعـث شـکوفایی علـم در جهـان اســالم 

ان از این موضوع برای نفـی ساز اسالمیشدند. ولی 
علمای مـذهبی عواقب سیاسی قدرتمند شدن طبقۀ 

و موانعی که در تولید و مـدیریت علـم پدیـد آمـد، 
  .کنند یماستفاده 

علمـی  یهـا پژوهشاخیر برای عرضۀ تفسیری از قرآن که هماهنگ بـا  یها سالعالوه بر این در 
طبـق انـواع علـوم انان تالش کردند آیات قرآن را بسیاری شده است. بعضی مسلم یها تالشباشد، 

 مــ(کننــد  یبنــد طبقه
ً
ــات علــوم طبیعــی،  ثال ــا ســ، جانورشنایشناســ اهیگ، یشناســ ستیزآی ی) و ی

در قـرآن ذکـر » اتم«تعداد دفعاتی را که اصطالح  ها یبعضموضوعاتی چون اقتصاد و اخالق. حتی 
در متـون مقـدس  تـوان یمـکشفیات علمی جدیـد را  همۀزیرا معتقد بودند  شمردند یمشده است، 

در قـرآن » علـم«فهرستی از مـواردی کـه کلمـۀ  ها یبعض ١یافت تا اعجاز علمی قرآن را نشان دهند.
) مخـالف نبـوده اسـت. scienceبا علم (=  گاه چیهتا نشان دهند اسالم  کردند یمآمده است عرضه 

ا حتی شـاهد وجـود که نظریۀ سرعت نور اشاره به حرکت مالئکه دارد. م کنند یماستدالل  ها یبعض
تحصـیل در کشـورهای  ها سـالمهندسان، زیست شناسان و ریاضیدانان مسلمانی هستیم که پس از 

. زنـدیآم یمـمذهبی را بـا مباحـث علمـی  یها موعظهو  کنند یمغربی، به ایمان جدیدی دست پیدا 
. کننـد یمـتخصصی علمی را بـا تمـایالت صـوفیانه ترکیـب  انداز چشمدیگر هستند که  یها یبعض

کارکرد امام جماعت بودن را با یـک دانشـمند مسـلمان خـوب بـودن  خواهند یمدیگرانی هستند که 
                                                    

١.  
ً
آیا کشفیات علمی اخیر باید در قـرآن یافـت  حول این موضوع کهبرگزار شد  »االعجاز العلمی للقرآن«با عنوان همایشی در قاهره اخیرا

بعضی از پژوهشگران معتقد بودند که چنین توقعی فراتر از توان قرآن است و بعضی دیگر مدعی بودنـد کـه چنـین کشـفیاتی . شود یا نه
  .اندازد ینمقرآنی را به خطر  یها آموزه

 مونا ابازا
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گ نمؤسسـۀ کشـاورزی بوگـور و مؤسسـۀ فنـاوری در بانـدو انتحصـیلکردگند، مانند بعضی بیامیز
هـم در قاهره دربارۀ علوم قـدیم و دانشـمندان مشـهور در اسـالم را  االزهراندونزی. انتشارات مجلۀ 

مـذهبی  یها دگاهیـد(کـه  الشـاطئبنـت  یها نوشـتهبـه  توان یمفراموش کرد. به همین ترتیب نباید 
اشاره  االهرام) و عمومی سازان دانش در روزنامۀ نیمه رسمی مصری کند یمرا بیان [مصر] حکومت 

 . جالـب اسـت کـه امـینپـردازد یمـمسـلمان  فیلسوفانکرد که به معرفی منجمان، زمین شناسان و 
، از اولین کسانی بود که تفسیر علمی قـرآن بـه معنـای اسـتخراج طئنت الشاالخولی، شوهر قبلی ب

متـأخر چنـین تفاسـیری کـه سـر از قـدان من. از کـرد یممتن مقدس را نفی علمی از  یها رشته همۀ
یـا  »هـا شـیخ«اخیـر پدیـدۀ  یها سالبه کامل حسین اشاره کرد. در  توان می، آورند یمدر  یباز حقه

چنان که مشهور است درمانگران شفابخش که از قرآن خواندن به عنوان یک روش درمـانی اسـتفاده 
. در سـتایجـاد کـرده ا ها رسانهداغ بسیاری را در  یها مناظره و، گسترش چشمگیری داشته کنند یم

 شـد یمـسـاخته  ١که توسط مصطفی محمود یا برنامهدر » علم و دین«مصر زمان سادات اصطالح 
مسلمان مخالف قد علم کند. همۀ اینها تنها پـیش  یها گروهای کرد تا در برابر  سالم رسمی را رسانها

  درآمد استفادۀ ابزاری از قرآن بود.
موازی با انتشار آثاری دربارۀ ایمان، قرآن و علوم، آثاری نیز در رد نظریۀ تکامل در زمین آماده به 

د مالزیایی، عثمان بکار، کتـابی از مجموعـه مقـاالت کشت کشورهای اسالمی ریشه دواند. دانشمن
تکامـل: یـک مهمـل سید حسین نصر و دیگران در نقد نظریۀ تکامل ویرایش و منتشر کرد با عنـوان 

 علمی غربی نیز در جریان است.  یها حلقه. البته نقد نظریۀ تکامل در متافیزیکی
ً
بـه  تـوان یمـ مـثال

 جنبش مسـیحیان پروتسـتان کـه خـود را اعضای فعال مسیحی جامعۀ علمی در امری
ً
کا و مخصوصا

تکامـل  ۀزیـرا معتقدنـد نظریـ کننـد یماشاره کرد. ایشان نظریۀ داروین را نفی  خوانند یمرا گ آفرینش
تالشی بـرای  توان یمرایی را گ آفرینشبا مفهوم آفرینش در کتاب مقدس تعارض دارد. جنبش  ها گونه

شود که  گسترش فرهنگ مذهبی در جامعۀ علمی دانست. چنین تمایالتی در کتاب بکار نیز دیده می
گفتمـان  یرگذاریتأثدر آن مقاالتی از متألهان و دانشمندان مسیحی و مسلمان وجود دارد که نشان از 

در  زیآم طعنـهموضـعی دارد. بنابراین هرچند دانشمندان طبیعی ممکن است  انیگرا اسالممسیحی بر 
رایی از متن مقدس و تطبیق آن با واقعیـت داشـته باشـند، کـه خـود گ آفرینشبرابر تفسیر ظاهرگرایانۀ 

محصول دوران مدرنی است که ایشان چه مسـیحی و چـه مسـلمان منتقـد آننـد، چنـین جنبشـی را 
  دعوایی بر سر واقعیت بین علم و الهیات دانست. توان یم

                                                    
دهۀ هفتاد یک مسجد و بیمارستان در محلۀ مهندسین قاهره تأسیس مصطفی محمود، یک کمونیست تازه مسلمان شده بود که در اواخر  .١

  .کرد



 

 

٧٣ 

یا
 ن

لم
 ع
و

 

ترکیه، پاکسـتان  ١تکامل در مصر، ۀروبه رشد انتقاد از نظری یها نهضتدر بسیاری  یها شباهت
دید. ایجاد نهضت بیداری اسالمی با جریان نقد علم غربی همراه اسـت. کوشـش توان  میو مالزی 

تکامـل بایـد بـا دقـت از  ۀانتقادات علمی مسیحی و اسـالمی از نظریـ یآور جمععثمان بکار برای 
به فضایی در حوزۀ فلسفۀ علـم اسـت. بـه  یابی دستود، زیرا قصد مسلمانان دیدگاه دینی ارزیابی ش

علمی جهان سوم توجـه کـرد. در مصـر  یها پژوهشهر حال باید به تأثیر دراز دامنۀ این تمایالت بر 
و به ذکر اثـرات اند  واقب مضر این موضوع را نشان دادهاحمد عبدالمعطی حجازی و م. رضا محرم ع

پرویـز  ٢.انـد  علمـی پرداختـه یهـا پژوهشبـه نسبت منفی  دیدمرتبط با  یها یباز حقهند مدت و بل
و از تشـکل  کنـد یمـاز علم به عنوان یک حرفۀ غیردینی دفاع  ٣اسالم و علمهودبوی در کتابی با نام 

 انـد گرفتهرا تا جایی به عهده » ی همه چیزساز اسالمی«که وظیفۀ  کند یمدانشمندان پاکستانی انتقاد 
  .»را دارندادعای کشفیات عجیب و غریبی «که 

  و علم یباز حقه
کننـد کـه در  ها اسـتدالل مـی میدان بدهد؟ بعضی یباز حقهند به توا می جامعۀ علمی تا چه حد

باید میـان این بوده است. با وجود  باریکتاریخ علم مرز میان جادو، کیمیاگری و علم همیشه بسیار 
 در کیمیـاگری است تمایز قائل شویم. گفته شده  یباز حقهعلوم جادویی، فرهنگ عمومی و 

ً
که مثال

حضور داشتند. آلبرت کبیر کیمیاگری  بازان حقهطبیعی و  عارفان، دانشمندان و پزشکانمیانه  های سده
توان نشان داد که  د شود. میگری بود که توانست متول. علم شیمی به اتکای کیمیاخواند یمرا فنی نوین 

در اروپـای  ،ای به جادوی سیاه و علوم خفیه، هر چنـد بـه طـور حاشـیه ت مربوطو معتقدا ها شاخه
  .اند افتهیو در وسط دنیای مدرن جایی برای زندگی  اند دادهمعاصر همچنان ادامۀ حیات 

ان دانـش بسـیار سـاز میاسالنـزد  یباز حقـه، دربارۀ علوم دقیق، مرز میان علم و رسد یمبه نظر 
 ییها خیشـباریک می شود. میل دارم بین صور گوناگون فرهنگ و دانش عامه در دنیای اسالم یعنـی 

 ان معاصـر کـه سـاز اسالمی، و زنـدیآم یمـکه جادو و دانش مذهبی را با هـم 
ً
 ۀکرد لیتحصـ معمـوال

و پزشـکی را  یشناسـ ستیزعلـوم کـامپیوتر،  خواهند یمغیردینی و فنی غرب هستند و  یها دانشگاه
  دینی کنند، تمایز قائل شوم.

                                                    
مذهبی روبه رشد حکومت،  یها تیفعالضد مارکسیسم در دوران حکومت سادات همسو با  یگرا اسالممصطفی محمود به عنوان یک  .١

ی که بر علیه نظریه داروین و تأکید بر محمود به دلیل اظهارنظرهای یها برنامه. زد یمعلمی مستند غربی حرف  یها لمیفروی بعضی 
وی دربارۀ مارکسیسم و اسالم  اندیشانۀ ه و خامفروکاستگرایان یها دگاهید. بسیار جلب نظر کردند کرد یمخلقت الهی موجودات زنده بیان 

  . و ضدعقلگرایی متهم کنند یباز حقهآن دوران وی را به  انتحصیلکردگباعث شد که بسیاری از 
  .تکامل در سودان آزار دید ۀکه به دلیل تدریس نظری برد یمپرویز هودبوی از یک دانشمند سودانی نام  .٢
منتشر  ۱۳۸۴ترجمۀ پیمان متین و اسکندر قربانی از سوی مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی در سال  به این کتاب با همین عنوان و .٣

 پس از مدتی آن را جمع کردند.
ً
  شد، ولی ظاهرا



 

  

٧۴ 

همـایش «هایی با اسامی پرطمطراقی مثـل  پرویز هودبوی از اولین کسانی بود که پوچی کنفرانس
کنفرانسـی کـه رئـیس جمهـور محمـد  ؛کـرد مطـرحرا » معجزات علمـی قـرآن و سـنت یالملل نیب

د. هودبوی که فیزیکدان دانشگاه قائـد اعظـم برگزار کر ۱۹۸۷اکتبر  ۱۸در  ١ضیاءالحق در اسالم آباد
شده در کنفرانس معجزات علمی تهیه کرد تـا خطـر  عرضهپاکستان است، فهرستی از انواع مقاالت 

وجـود داشـت بـا  میزگـردیه شده، عرضمقاالت  عالوه بروجه غیرعقالنی این جریان را نشان دهد. 
» علـم اسـالمی«که چیزی به نام  کند یمل هودبوی استدال.» داند یمچیزهایی که فقط خدا «عنوان 

 
ً
ی علم تا جایی ساز اسالمی یگذار استیسدر پاکستان  وجود ندارد، چرا که علم جهانی است. مثال

دانشـمندانی را کـه بـا حاکمیـت کـرد و  سطح پایین آموزش در کشور را مخفی میپیش رفته بود که 
رویداد در این میان فتـوای شـیخ  نیتر بدنام. داد در معرض تبعیض سیاسی قرار می همراهی نداشتند

 یالملل نیبجایزۀ  ۱۹۸۲عبدالعزیز بن باز، رئیس دانشگاه مدینه در عربستان سعودی بود که در سال 
علـی جریـان  ةوالحسـی ةالنقلیـ ةاألدلـخدمت به اسالم ملک فیصل را ُبرد. وی کتابی نوشت با نـام 

  ی برای حرکت خورشید و سکون زمین).(= دالیل نقلی و تجرب األرض سکونالشمس و
اشنگتن در و» وریای عملی و نظری در علم و فنساز اسالمی«، کارگاهی با عنوان ۱۹۸۷در سال 

منتشـر کـرد. در ایـن مجموعـه  ٢»المللـی اندیشـۀ اسـالمی مؤسسۀ بین« برگزار شد و مقاالت آن را
 رشـتهیـک  هـا آناسـتادند.  یبند همسران علم چقدر در فن ساز اسالمیدید که این  توان یم تمقاال

 بـه  انـد دهیبرربط را از نمودارها و جداول پزشکی و علمی غربی  اصطالحات و متون فنی بی
ً
و عمـال

. مقالـۀ ابـراهیم ب. انـد دادههم چسبانده و چند تا آیه از قرآن را با تفسیری ظاهری در کنارشان قـرار 
مثـال جـالبی از سوءاسـتفاده از قـرآن » شناسـی در جنین یو نظر یی عملساز اسالمی«سید دربارۀ 

اشاره کرد کـه انجیـل را  انجیل، قرآن و علمبه کتاب موریس بوکای با عنوان  توان یماست. همچنین 
که قرآن بر خـالف انجیـل یـک کتـاب  ردیگ یمو نتیجه  داند یم پراشتباهو  دقت یبدر مقایسه با قرآن 

. کنـد یمفراوانی برای تهیۀ فهرستی از کشفیات علمی قرآن بذل  علمی است. در واقع بوکای کوشش
، کشـاورزی و یشناسـ نیجنو آیـات  کننـد یمـو پیـروی نیـز از ا» مسـلمان جدیـد انتحصیلکردگ«

آب، اقیـانوس، شمارند. عادل بکر با اشـاره بـه آیـاتی از قـرآن کـه دربـارۀ  میقرآن را بر کالبدشناسی
ای دیگـر  اسالمی به علوم زمین عرضه کند. مقاله یخواهد دیدگاه میگویند،  آسمان و باد سخن می

کاربرد عقاید و مبانی اسالمی را در تحصیل ریاضـیات و علـوم «خواهد  می از محمد اسحاق زاهد،
زبـان پاسـکال به  یسینو برنامهاز منطق نمادی، ساختارهای داده و  ییها مثالنشان دهد و » کامپیوتر

از منطـق نمـادی و عقایـد  قلمکار شـلهآورد. نتیجـه چیـزی جـز یـک آش  بر اساس سورۀ عصر می

                                                    
  .اسالم آباد و سازمان معجزات علمی در مکه برگزار شد یالملل نیباین همایش با همکاری دانشگاه اسالمی  .١

2. International Institute of Islamic Thought (IIIT) 
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نقش دانشمند مسلمان در کـاربرد منطـق آن اسـت کـه کـافر را از مـؤمن به زعم او اسالمی نیست. 
چه باشد. هدف مؤلف آن اسـت  تشخیصی قرار استمعلوم نیست کاربرد چنین اما تشخیص دهد. 

  که به مرتبۀ باالی روحانی دست یابد. 
  کرده است: یسینو برنامه چنینزاهد اصول دین را در کامپیوتر 

 شریکی در الوهیتش ندارد.
ً
  خدا: ایمان به خدا که مطلقا

  .اش فرستادهپیامبر: ایمان به پیامبران خدا و محمد به عنوان آخرین 
مان را چون قرآن، مالئکه و آخرت را تعریف کرد. آنگاه گزارۀ ای یمفاهیم توان یمبه همین ترتیب 

  چنین تعریف کرد: توان یم

 i= خدا  ˄ پیامبران ˄قرآن  ˄ مالئکه ˄ آخرت
را نیـز کـه نشـان  rپیامبران و غیـره اسـت. گـزارۀ  همۀایمان به خدا،  فصل مشترکبنابراین ایمان 

  چنین نوشت: توان یمدهندۀ واجبات دین است 

  r  =نماز  ˄ زکات ˄ روزه ˄ حج
  است به این صورت نمایش داده می شود: ]دین دعوت [بهکه نشان دهندۀ  pو گزارۀ 

  = P  امر به معروف ˄ نهی از منکر
دیـدی نیسـت، ولـی اینکه چنین اظهاراتی تحقیر آیین عبادی و علوم کـامپیوتر اسـت، حـرف ج

نتایج عملی این گونه انتشـارات تواند باشد.  معلوم نیست عواقب عملی اشاعۀ چنین سخنانی چه می
چنـین آثـاری » المللی اندیشۀ اسالمی مؤسسۀ بین«به اصطالح علمی هم معلوم نیست. با این حال 

  کند و باید با توجه به گسترش بازارهای کتاب در این باب بیشتر تأمل کرد.  منتشر می
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 کارهای دربارۀ غربی مطالعات

  *گیالنی کوشیار
  ١هوخندای .پ یان

  ٣باقری محمد و ٢یوسف شمس مرضیه ترجمۀ

  مقدمه -١
 و ریاضـی دانـش از تـوجهی قابـل بخش هجری)، هفتم تا رمچها( یمیالد سیزدهم تا دهم قرن بین

 جهـان غربـی بخـش در عمـده طـور به انتقال این .شد منتقل مسیحی اروپای به اسالم جهان نجوم
 بخـش سـه در را شـده منتقل آثار د.دا رخ سیسیل و )امروزی اسپانیای بجنو( ساندل یعنی اسالم،

 غـرب سـنت بـه متعلـق نویسـندگان آثار ،باستان یونانی متون عربی ۀترجم :کرد یبند دسته توان می
 چند سوم، بخش در آثار از بسیاری بود. شده نوشته اسالم جهان شرق در که کارهایی و اسالم جهان

 جهـان شـرق در شد، ترجمه التینی به غربی اسالم جهان در که زمانی و بود شده نوشته تر شیپ قرن
 جوامـع )،ق٢١٨/م٨٣٣ حدود( خوارزمی حساب و جبر مثال عنوان به .شد یم تلقی قدیمی اسالم

  .٥)ق٣١٧/م٩٢٩ درگذشتۀ( بّتانی زیج و ٤)ق٢٣۵/م٨۵٠( فرغانی النجوم علم
ً
 آثار از چیزی تقریبا

 کـه هیثم ابن شناخت نور رسالۀ شاید .نشد منتقل غرب به بعدی شرقی اسالمی نویسندگان ریاضی
 از دانـش کـه رسـد یمـ نظـر بـه .باشـد اسـتثنا تنهـا شد، نوشته قاهره در ق۴٢٠/م١٠٣٠ حدود در

 یـا رسـیده انـدلس و سیسـیل بـه آرامـی به بسیار عراق، و ایران مانند اسالم، جهان شرقی یها بخش

                                                    
 نشریۀ در ترجمه این از ای اولیه صورت .۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۷ تاریخ در گیالن دانشگاه کوشیارشناسی مرکز در شده عرضه سخنرانی متن *
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