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يكی از شاخصه های رواج و گسترش دانش بشری، اصل 
رقابت با ديگران بوده است. هماوردی تمدنها با يكديگر 
تفوق طلبی  اصل  است.  گرفته  شكل  رقابتها  اين  پرتو  در 
موجب  همواره  بشر  كمال طلبی  و  برتری جويی  حس  و 
گسترش سريع دانش بشری شده است. شاهان ساسانی 
شرقی،  روم  تعليم  مراكز  و  اسكندريه  مدرسۀ  برابر  در 
و  يونانی  علوم  كردند.  تأسيس  را  جندی شاپور  مدرسۀ 
مدرسه  دو  اين  از  به جای مانده  پهلوی  و  هندی  و  بابلی 
به دورۀ اسالمی انتقال يافت. مسلمانان اين دانشها را با 
اعتقادات  اصول  و  مبانی  و  كردند  دريافت  انتقادی  نگاه 
كه  مسلمان  دانشمندان  نمودند.  تكميل  را  خود  اسالمی 
غالباً ايرانی بودند، به قول دكتر سيدحسين نصر (در سه 
حكيم مسلمان، ص 6) «خواستند اصول اسالمی را بر انواع 
گوناگون معارفی كه از راه ترجمه به ميراث برده بودند، 
تطبيق داده و آنها را جزء مكمل چشم اندازهای اسالمی 
قرار دهند». صرف نظر از دلبستگيهای شخصی معدودی از 
خلفای عباسی، داليل ديگری، از جمله ضرورت آشنا شدن 
با مبانی كالمی و فلسفی دانش يونانی برای مواجهۀ بهتر 
با آنها، برای اين كار وجود داشت. آنها می دانستند كه بايد 
نخست آثار و متون يونانی و پهلوی به عربی ترجمه شود و 
سپس به بررسی و نقد آنها بپردازند. می دانستند كه بايد 

به دانش يونانی مجهز شوند تا مطابق منطق آنان به طرح 
نظرات انتقادی و تصحيح و تكميل آن علوم اقدام كنند.

زبان  به  بشری  عظيم  ميراث  كه  قرن،  چند  از  پس 
عربی ترجمه و به تمدن اسالمی و ايرانی منتقل شد، از 
رهگذر اين آميزش علمی، مكاتب گوناگون علم و دانش 
را  مكاتب  اين  بالطبع  گرديد.  پايه ريزی  فلسفه  و  هنر  و 
می توان كامًال اسالمی ناميد؛ چون اقتباس با نقد و شرح 
و بسط علوم همراه بود. مثًال اگر جالينوس دربارۀ گردش 
خون نظری داشت، ابن سينا بر نظر او نقدی نوشت و آن را 
تصحيح و تكميل كرد و با نگارش رساله ای دربارۀ «نبض» 
و  الحاوی  در  رازی  چنانكه  برشمرد؛  را  نبض  نوع  چهل 
و  ابن نفيس  و  جرجانی  و  هداية المتعلمين  در  اخوينی 

ديگران در آثارشان همين رويه را پی گرفتند.
بنابراين ورود علوم و فنون بشری به تمدن اسالمی به 

دست چنين زرشناسان نّقادی تصحيح و تكميل شد.
مختلف  علوم  در  يك  هر  كه  بزرگ  دانشمندان  اين 
زمان خود سرآمد بودند، هيچگاه سرسپردۀ دانش وارداتی 
نشدند و علوم را در شرايط فرهنگی و اجتماعی و تمدنی 
عصر خويش تلقی و دريافت كردند و ما هيچگاه نشانه ای 
از خودباختگی اين دانشمندان در فرهنگ و تمدن اسالم 

و ايران در برابر ديگران، در تاريخ سراغ نداريم.
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دانشمندان ايرانی به اقتضای فضای فرهنگی عصر خود، 
هر يك در حّد استعداد و توان خويش برای كسب دانش 
ابوريحان  می كردند.  سفر  فرهنگی  مختلف  شهرهای  به 

بيرونی به هند سفر كرد و تحقيق ماللهند را نوشت. 
اما در يكی دو قرن اخير تنوع و تعدد علوم به قدری 
در  نيست  قادر  انسانی  هيچ  كه  است  شده  چشمگير 
تمام علوم تخصص يابد؛ زيرا نيازهای بشر و انتظارات او 
دوچندان شده است. اما اين بدين معنا نيست كه انسان 
از فهم و دانستن علوم رايج و به اصطالح اطالعات عمومی 
ادبی و تاريخی و سياسی و اقتصادی و غيره كوتاهی كند. 
اهتمام به اين مهم را بايد از اوان كودكی مورد توجه قرار 
داد. آموزش علوم بشری خصوصاً علوم و معارف دينی بايد 
و  ارزش  كه  بپذيرد  صورت  تعليمی  مراكز  در  گونه ای  به 
اهميت و فايده و ضرورت آن  برای طالبان آن به خوبی 
گسترش  و  دانش  رونق  سرعت  عصر  در  شود.  تفهيم 
جامعه  آحاد  عمومی  اطالعات  سطح  باالرفتن  اطالعات، 
علمی  در  آنكه  از  پيش  انسانی  هر  البته  است.  ضروری 
متخصص باشد، بايد بداند كه عضوی از اجتماع است و 
اين عضو با اطالعات عمومی خود می تواند ارتباطاتش را 
اين رو  از  بود.  خواهد  منزوی  فردی  اّال  و  بخشد  تحكيم 
دانشها  و  هنرها  عموم  از  انسانی  هر  كه  است  شايسته 
آگاهی داشته باشد. البته انتظار نيست كه چون ابن سينا 
و ابوريحان و خواجه نصير طوسی و امثالهم، در علوم زمان 
گسترش  عصر  در  كه  هست  توقع  بلكه  باشد،  متخصص 
شبكه های جهانی اينترنت، در علوم روز دستی داشته باشد. 
ظاهراً سازمان علمی فرهنگی يونسكو اعالم كرده است كه 
افرادی كه قادر به استفاده از رايانه نيستند بی سواد تلقی 
می شوند. پرواضح است تعريفی كه ما از سواد داريم و آنان 

از «بی سواد» ارائه كرده اند، بسيار متفاوت است.
در هر صورت توجه پژوهشگران و اهل علم به علوم 
را  متنی  كسی  وقتی  است.  ضروری  امری  ميان رشته ای 
تحقيق و تصحيح می كند، در يك متن ادبی با اطالعات 
مختلف تاريخی، پزشكی، نجومی و ... مواجه می شود. مثًال 
از  و  است  می كرده  هم  طبابت  كه  است  شاعری  خاقانی 

اشعارش می توان به حاذق بودن او در اين فن پی برد. از 
اين رو اين دسته از محققان متون ادبی می بايست توان 
مراجعه به منابع ديگر علوم را داشته باشند تا متن مورد 
آن  شايسته تر  و  دريابند  بهتر  را  خود  تحقيق  و  مطالعه 
متنی  وقتی  محققان  از  برخی  متأسفانه  كنند.  معرفی  را 
به لحاظ اينكه  نجومی يا طّبی يا تفسيری كهن را صرفاً 
اين يك متن فارسی قديمی و دارای واژگان و تركيبات 
زوايای  بررسی  در  داده اند،  قرار  توجه  مورد  است،  ادبی 
علمی آن كمتر اهتمام ورزيده اند و از اين رو جای تحقيق 
برای  همچنان  متون  از  دسته  اين  در  بازنگری  و  مجدد 
متخصصان و آشنايان به محتوای اين متون خالی است. 
اميد است اطّبا و ستاره شناسان به تاريخ علم در ايران با 
همان تعلق خاطری كه مصححان و ويراستاران متون ادبی 
اشكالی  چه  كنند.  توجه  متون  اين  به  پرداخته اند،  بدان 
نگارش  و  نسخه ها  مقابلۀ  و  نسخه شناسی  كار  كه  دارد 
بررسی  كار  و  دهد  انجام  اثر  مصحح  را  مؤلف  حال  شرح 
عهده دار  متن  آن  متخصص  را  متن  محتوايی  تحليل  و 
شود. زيرا هدف، بازسازی صحيح و اصولی متن و معرفی 
اين  جوان  مصححان  عموماً  كه  است  آن  علمی  محتوای 
روزگار در آن تبّحر ندارند و معرفی محتوای متن ناتمام 
همين  سبب  به  می گيرد.  صورت  غيركارشناسانه  بعضاً  و 
متون  اين  كه  است  بوده  علمی  متون  تصحيح  دشواری 
گرفته اند.  قرار  مصححان  و  محققان  توجه  مورد  كمتر 
ما در عصر فراوانی اطالعات با فقدان و عسرت محققان 
تأسيس  جمله  از  اقداماتی  اخيراً  مواجهيم.  علم  تاريخ 
پژوهشكدۀ تاريخ علم در دانشگاه تهران و گروه تاريخ علم 
در پژوهشگاه علوم انسانی و نيز در گروه تاريخ و تمدن 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات صورت گرفته 
كارشناسی  مقطع  در  علم  تاريخ  دانشجوی  تعدادی  و 
ارشد و دكتری به تحصيل مشغول شده اند. اميد است در 
تأسيس  علم  تاريخ  گروههای  كشور  دانشگاههای  تمامی 
شود؛ البته مشروط به اينكه استادان متخصص هم برای 
تدريس داشته باشيم تا بتوانيم زمينه های حركت به سوی 

بازسازی تمدن اسالمی را فراهم نماييم.


