
 

  

  

  شناختی قرآن در علوم تجربیشناختی قرآن در علوم تجربی  مبانی روشمبانی روش

  و تأثیر آن بر دانشمندان مسلمانو تأثیر آن بر دانشمندان مسلمان

  )استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان( دکتر حسین خوشدل فرد

  دهیچک

ه شده در قرآن را براي تحقیق و پژوهش یتوان روش اراکه میاین نوشتار بر آن است 

شده به برخی از مبانی روش قرآن در  . همچنین تالشدر برخی از علوم استخراج کرد

تجربی بر بینش توحیدي، تکامل   تجربی پرداخته شود. ابتناي علوم  هاي علومپژوهش

ها که شامل کشف پدیدهتدریجی شناخت علمی بشر و به کارگیري روش استقرایی در 

  شود، از مبانی مورد بررسی در این نوشتار است.سازي میمشاهده، آزمایش و فرضیه

دانشمندان مسلمان نیز در قرون و دوران شکوفایی پیشرفت تمدن اسالمی از روش قرآن 

اند که نتیجه آن سازي استفاده کردهاند و از روش مشاهده، آزمایش و فرضیهمتأثر شده

شناسی، نورشناسی و شیمی علمی برخی از علوم بود. در این نوشتار علومی مانند ستارهرشد 

مورد اشاره قرار گرفته که دانشمندان مسلمان با تأثیرپذیري از روش قرآن به بالندگی 

  روزافزون آن کمک کردند.
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  مقدمه

اي که برخورد روشمند با علم، وجود دارد؛ به گونه پیوندي استوار میان علم و روش

  مبناي کشف علم است وگرنه علم پیشرفت واقعی خود را نخواهد داشت.

شاید یکی از دالیل پیشرفت غربیان پس از قرون وسطی توجه روشی به علوم باشد؛ 

همان چیزي که اندیشمندان مسلمان در قرون طالیی تمدن اسالمی به کار گرفتند. از 

شناسی قرآن در علوم تجربی و در میان دانشمندان مسلمان رو، پرداختن به موضوع روش این

شناختی سعی شده مبانی روش نوشتاراي دارد. در این و توجه به پیشینه آن اهمیت ویژه

ها و مصادیق کاربردي آن در میان  قرآن در علومی تجربی مورد مطالعه قرار گیرد و نمونه

  ی مورد بررسی قرار گیرد.دانشمندان اسالم

  شناختی قرآن در علوم تجربیاول) مبانی روش

  . علوم تجربی مبتنی بر بینش توحیدي1

قرآن کریم در آیات متعددي به عالم تکوین اشاره کرده، مخاطبانش را به تفکر و تدبر در 

روع آیات مربوط به جهان هستی آن است که با توصیف حوادث ش کند. ویژگی آن تشویق می

یابد: آموزي پایان میشود و با توصیه به تفکر، تدبر و عبرتمی

 /هاي]  و او کسی است که زمین را گسترانید؛ و در آن [کوه«)؛ 3(رعد

ها قرار دارد؛ و از همه محصوالت در آن یک جفت دوتایی قرار داد؛ روز را استوار و جوي

  ».کنند هایی است براي گروهی که تفکّر می[ها] نشانه پوشاند؛ قطعاً در آنبه شب می

مشی علوم طبیعی را براساس پیوستگی قوانین و نظم ط بر همین اساس، قرآن کریم خ

شان ترسیم کرده و توجه انسان را به علل و اسباب اشیاء معطوف ساخته و شرایط علمی

وجو و کشف حقایق هستی که آثار  علمی و عقلی را براي او فراهم نموده است تا به جست

 هاي خداست، برانگیخته شود: و نشانه

بگو: در زمین گردش کنید و بنگرید که چگونه (خدا) آفرینش را آغاز « ؛)20(عنکبوت/ 
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 ؛)164(بقره/ ؛»کرد

هایی  در) دگرگونی بادها و ابرهایی که میان آسمان و زمین مسخّر است، نشانه و (همچنین«

) 5ـ3هاي مشابه آن (جاثیه/این آیات و نمونه» کنند.هست، براي گروهی که خردورزي می

شناسی، هواشناسی اشاره میشناسی، زیستشناسی، زمینبه علوم طبیعی مختلفی نظیر ستاره

یابیم که چگونه خداوند سخن را به صاحبان ایمان و یقین و میکند. با تأمل در آنها در 

سازد و حتی آشکارا علوم طبیعی را با خشیت  اندیشند، معطوف می سپس به کسانی که می

نماید:  دانشمندان مرتبط می

 /؛)27ـ28(فاطر 

به وسیله آن محصوالتی که رنگ .اي که خدا از آسمان آبی فرو فرستادآیا نظر نکرده«

ها)ي سپید و سرخ ها (و رگهراه هاهایش متفاوت است (از زمین) خارج ساختیم و از کوه

ها و از مردم و جنبندگان و دام هایش متفاوت است و سیاه سیاه (آفریدیم)؟!که رنگ

گونه متفاوت است. از میان بندگان خدا، فقط هایشان همان(انواعی هستند) که رنگ

  ».ناپذیري بسیار آمرزنده است دانشوران از او هراس دارند؛ [چرا] که خدا شکست

گیرند؛ زیرا هرچه با چنین نگاهی دانشمندان از آفرینش متقن خداوند پند و عبرت می

م هستی قدرت واالي خداوند یابند که در وراي نظاشود، در میدانش و علمشان زیاد می

کند، لذا خشیت و پیرویشان در مقابل احکام و اوامر است که از آن حمایت و حفاظت می

یابد و به همان میزان که تفکر و تدبرشان در آفرینش بیشتر باشد، خشیتشان او افزایش می

را وادار به هاي متقن جهان هستی آنها  شود؛ چون قوانین و سنت در مقابل خداوند بیشتر می

 کند.سجده در برابر آفریدگار جهان می

داند؛  قرآن همچنین مطالعه در علوم طبیعی را از لوازم و پیامدهاي جانشینی در زمین می

بار به آدم آموخت علم اشیاء و موجودات بود. این همان زیرا علمی که خداوند براي اولین 

آن  ه) نامگذاري شده و به واسطScience» (علم جدید«چیزي است که در قرن معاصر به 
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). 9الحدیث،  آدم وعلم ،بین علم ،آدم از مالئکه و دیگر مخلوقات برتر است (ندوي

فرماید: خداوند متعال می

 /(و یاد کن) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان «)؛ 31ـ30(بقره

هم. (فرشتگان) گفتند: آیا د] قرار میايفرمود: در حقیقت من در زمین، جانشینی [/ نماینده

ها بریزد؟ در حالی که ما به دهی که در آن فساد کند و خوندر آن کسی را قرار می

شماریم. (پروردگار) گفت: در واقع من آنچه را گوییم و تو را پاك می می ستایش تو تنزیه

م هر چیزي را ؛ یعنی اس»ها را به آدم آموختدانم. و [خدا] همه نام دانید، میکه [شما] نمی

برهمین اساس مشخص شد (طبري،  ءاعم از مادي و معنوي، به او آموخت و نام اشیا

). پس سرآغاز آفرینش، علم 1/131کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  ؛ ابن465البیان،  جامع

هاي آنها را به آدم آموخت و طبیعت و  بوده که خداوند صفات و ویژگی» اسماء«

). اگر امروز علم جدید 7ام کرد (عشري، تفسیر اآلیات الکونیه، شان را به او اله خواص

کند، قرآن نیز از ، خصوصیات و کارایی آنها مطالعه و تحقیق میءهاي اشیادرباره ویژگی

یاد کرده است که مشتمل است بر علم فیزیک، شیمی، » اسماء«آور  آنها با تعبیر شگفت

یگر علوم طبیعی که دایر مدار اشیاي مادي و شناسی و دشناسی، ستارهشناسی، زمینزیست

باشند. در برخی از روایات نیز منظور از اسماء در این آیه به ها و خواص آنها می ویژگی

» اسماء«). بنابراین، فهم کامل 1/180ها تفسیر شده است (طبرسی، مجمع البیان، تمام صنعت

در مورد اشیا و ماهیت و  بدون شناخت علوم جدید غیرممکن است؛ زیرا در علم جدید

شود. از طرف دیگر، الزمۀ ارتباط اسماء با اي هستی تحقیق و بررسی می طبیعت پدیده

جانشینی خدا، شناخت و فهم کامل آن اسماست تا انسان بتواند با آنها تعامل داشته باشد؛ 

ز زمان حیوانات و گیاهان باشند و چه اجسام طبیعی و مصنوعی، این مطلب ا ءچه آن اسما

  ).7آدم بوده و تا قیامت ادامه خواهد داشت (دسوقی، استخالف االنسان فی االرض، 
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بنابراین بعید است که علم اسماء به معارف دینیِ صرف اختصاص داشته باشد؛ زیرا اگر 

تر از انسان بودند، به ویژه اینکه خود مالئکه نیز چنین بود مالئکه در شناخت اسماء شایسته

  ).8اش ارتباط علم با زمین است، تعجب کردند (همان، ی انسان که الزمهاز جانشین

ها و آثار آنهاست. ولی پس شرط جانشینی در زمین، شناخت موجودات زمینی، ویژگی

افراد  هدر زمان واحد کشف شوند. این توانایی علمی براي هم ءالزم نیست که این اسما

را بشناسد و همین قدر که با  ءآغاز تمام اسما بشر مهیاست و الزم نیست که انسان از همان

پژوهش و استدالل در جزئیات جهان هستی اشیا را بشناسد و برخوردش با هستی ایجابی 

  ).262باشد، در اثبات این توانایی کافی است (رشید رضا، تفسیر المنار، 

  . تکامل تدریجی شناخت علمی بشر2

چون حقایق خود به خود کشف تکامل شناخت علمی از مسلمات قرآن است؛ 

برد، بلکه منوط به گذشت زمان و نمی شوند و عقل انسان نیز به طور ناگهانی به آنها پی نمی

گیري مطالعات پی در پی است تا بشر بتواند سنن و قوانین موجود در آفرینش را کشف پی

کند: 

  /و اگر (برفرض) هر درختی که در زمین است قلم «)؛ 27(لقمان

ها و) شود، درحالی که دریا (مرکب شود و) بعد از آن، هفت دریا به کمکش آید، (آفریده

پس همه از ». ناپذیري فرزانه استبه راستی که خدا شکست .یابدنمی کلمات خدا پایان

برند، در نتیجه علم بهره گیرنده از این منبع، نسبی است؛ می تدریج بهره منبع علم الهی به

هاي کمی و کیفی اهمیت دارد. آیات ذیل لذا این نسبیت در کشف حقایق اشیاء و ویژگی

و از دانش، جز اندکی، «)؛ 85(اسراء/ به این امر اشاره دارد: 

و بگو: پروردگارا! مرا دانش «)؛ 114(طه/ ، »به شما داده نشده است.

هاي هر کس بهرت«)؛ 76(یوسف/ و » افزاي.

  ».بریم؛ و برتر از هر دانشمندي، دانایی استرا بخواهیم (و شایسته بدانیم) باال می
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ها در شناخت است؛ لذا ممکن است فردي قرآن تفاوت انساننظر منظور نسبیت مورد 

رو، دست نیافتن بشر به چیزي،  کند؛ از اینمطلبی را بفهمد که دیگري آن را درك نمی

  آن نیست، زیرا ممکن است در آینده کشف شود. دلیل بر نبودن

  (objectivism)در علم  گرایی. عینیت3

و تأثیر  شناسی، نبودن عوامل جانبدارانهگرایی در مطالعات روشمنظور از عینیت

گیري را  هاي اجتماعی است. منطق قرآن این جهت ها، عرف و جایگاه نپذیرفتن از انگیزه

کند. حقیقت آن است که اسالم و فطرت سالم، از پژوهشگر  می گرایی تأیید دربارة عینیت

خواهد به خاطر خدا به حق گواهی دهد؛ هر چند این گواهی علیه خودش یا می

اي نهراسد. کننده ترین اطرافیانش باشد؛ یعنی در راه حق از سرزنش هیچ سرزنش نزدیک

این امر در این آیه از ما طلبیده شده است: 

 /اي «)؛ 135(نساء

اید! بر پادارندگان دادگري باشید؛ [و] براي خدا گواهی دهید، و کسانی که ایمان آورده

اگر (یکی از  .گر چه (این گواهی) به زیان خودتان، یا پدر و مادر و نزدیکان (شما) باشد

(در گواهی شما تأثیر نگذارد، چرا که) خدا سزاوارتر به  ، پسآنها) توانگر یا نیازمند باشد

شوید و اگر ] پیروي نکنید؛ که منحرف می(حمایت از) آن دو است. و از هوي [و هوس

(حق را) تحریف کنید، یا (از آن) روي گردانید، پس در حقیقت خدا به آنچه انجام 

  ».دهید آگاه است می

دادن به حق،  ات و قضایاي علمی نیز با گواهیلذا بر مسلمان است که در موضوع

گیري مناسبی داشته باشد و هنگامی که حق برایش آشکار شد، به آن عمل کند.  جهت

باطل را بشناسد، نقد کند و اشتباهش را اثبات کند. البته قرآن دوري پژوهشگر را از 

وب قرآن آن است کند؛ زیرا دوري مطلگیري سلبی) نفی میها و مبانی دینی (موضع ارزش

ها  بند و باري پرهیز کند، ولی دوري از عقیده، اخالق و ارزش که انسان از شهوت و بی
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گرایی، تمایز دیدگاه قرآن را  داند. این ویژگی در موضوع عینیت امري مردود و ناپسند می

سازد؛ زیرا اندیشۀ غربی تنها به دنبال شناخت علمی حقیقت  از اندیشۀ غربی آشکار می

ها بینجامد، در حال که قرآن خواهان شناخت علمی  ت، اگر چه به نابودي همۀ ارزشاس

  حقیقت همراه با پایبندي به عقیده و اخالق است.

  ها. به کارگیري روش استقرایی در کشف پدیده4

روشی است که در آن ذهن از قضایاي جزیی به قضایاي کلی می (induction)استقراء 

گیرد که علت فرآیندي است که به واسطۀ آن نظریه هایی شکل میرسد؛ به عبارت دیگر، 

کند. در علوم تجربی و طبیعی، کشف رابطۀ بین پدیده هاي جهان را بیان می حقایق و واقعیت

پذیرد. این بررسی یا به ها از طریق بررسی جزئیات این جهان، یعنی استقراء صورت می

رو روش استقرایی  ها و آزمایش؛ از اینن فرضیهکرد پیاده هواسطۀ مشاهده است یا به واسط

  فرضیۀ علمی و ائبات درستی آن.. 3. آزمایش و 2مشاهده؛ . 1متشکل از سه جزء است: 

  الف) مشاهده

شناسیم، از حواس، ابزار شناخت رخدادهاي جهان طبیعی است. پس آنچه از طبیعت می

طریق حواس است: 

 /هاي مادرانتان بیرون و خدا شما را از شکم«)؛ 78(نحل

ها [ي سوزان] ها و دلدانستید و براي شما، گوش و چشم نمی که هیچ چیزي  آورد در حالی

  ».گزاري کنیدداد تا شاید شما سپاسقرار 

آید؛ بنابراین حواس،  شناخت جهان خارج از طریق چشم، گوش و دل به دست می

بین انسان و محیط خارج است و نبود یکی از این دو ـ حواس و محیط خارج ـ  حلقۀ واسطه

رینش رو، خداوند پس از آف شود تا هر کدام ارزش خود را از دست بدهد. از اینباعث می

انسان اولیه، حواس را به او بخشید؛ حواسی که ابزاري براي پژوهش باشد تا از طریق آن 

عوامل اصلی یک پژوهش علمی فراهم گردد: 

 /نونها گوش و چشم و او کسی است که براي شما«)؛ 78(مؤم

  ».کنید] پدید آورد، چه اندك سپاسگزاري میهاي [سوزانو دل
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ترین تأکید زیاد قرآن بر دو حس شنوایی و بینایی بدین دلیل است که آن دو از مهم

اند و گرنه خداوند به سایر حواس نیز اشاره کرده است. (ر.ك: ابزارهاي شناخت علمی

  )7؛ انعام / 22؛ اعراف / 94یوسف / 

در قرآن آیات بسیاري به مشاهده و حس بینایی اشاره دارد، مانند آیه: 

 /ها و زمین چه (اي پیامبر) بگو: بنگرید در آسمان«)؛ 101(یونس

ه عینی یک خواهد، نگاهی است که با مشاهد این نگاهی که خداوند از ما می» چیزي است؟

آید. این همان موضوعی است پژوهشگر به اشیایی که مورد توجه قرار داده، به دست می

چه «ها و زمین و با امر به پاسخ دادن به این سؤال که  که آیه با امر به نگاه و تفکر در آسمان

توجه ما را به آن جلب کرده است. البته عقل هنگام » ها و زمین است؟چیزي در آسمان

جزاي پراکنده را در ذهن، منظم و مرتب کند: مشاهده باید ا

  / سازد؛ یقیناً در این خدا شب و روز را دگرگون می«)؛ 44(نور

  »(دگرگونی) براي صاحبان بینش عبرتی است.

یدن یک شیء نیست، بلکه امري فراتر از یک نگاه است؛ در واقع، مشاهده دقیق تنها د

شود. خداوند در این آیه به دیدن بدون تفکر چون مشاهده شامل یک فرآیند ذهنی نیز می

گر آن است که دیدن پدیده  تداعی» اولی االبصار«و تأمل اشاره ندارد، بلکه ترکیب 

 ایه عبرت واقع شود.جابجایی شب و روز باید همراه با تأمل و تفکر باشد تا م

  ب) آزمایش

مشاهده در برابر طبیعت تسلیم و ساکت است، اما آزمایش  هاگرچه پژوهشگر در مرحل

کند تا پاسخ آن را بیابد. پس، از نظر سؤالی است که پژوهشگر در مورد طبیعت مطرح می

دا علمی مشاهده و آزمایش با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند؛ در نتیجه، پژوهشگر ابت

یابد. در حقیقت، آزمایش آزمایش دست می هکند، سپس به نتیجمشاهده و بعد آزمایش می

کند و سپس می اندیشد، مقایسهجو نیست؛ زیرا آزمایشگر میچیزي جز یک مشاهدة علت

  .کوشد تا شرایطی متناسب با هدفش را ـ که همان کشف حقایق علمی است ـ ایجاد کندمی
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یابد؛ امري که تنها با به ها، به حقایق علمی دست میررسی پدیدهبدینسان پژوهشگر با ب

کند؛ به آید؛ زیرا عقل استدالل و حس، مشاهده میکارگیري حس و عقل به دست می

این امور  هکند که محسوس باشند، اما آنچه همعبارت دیگر، حس تنها اموري را درك می

کار را از طریق حس و تکرار کند، عقل است که این  را ذیل حکم واحدي جمع می

توان به رساند؛ زیرا در مسیر تحصیل و کشف علم، نمی هاي متعدد به سامان میآزمایش

یک آزمایش بسنده کرد، بلکه باید آزمایش را در دفعات مختلف تکرار کرد تا از این 

را که یک پدیده دست یابد و علتی  همسیر، عقل بتواند به میزان باالیی از معلومات دربار

اي  مجموعه هآزمایش چیزي نیست. جز تجزی باعث شده پدیده تکرار شود، بشناسد؛ بنابراین،

پرسش از  از قوانین به عوامل اولیه، ترکیبات و اجزاي اصلی آن که این مهم تنها از مسیر

آید:  طبیعت به دست می

 /هیچ تفاوتی  .بندي شده آفرید (همان) کسی که هفت آسمان را طبقه«)؛ 4ـ3(ملک

آیا هیچ  .پس دیده را برگردان .بینی مهر نمی ده(تناقض گونه) در آفرینش (خداي) گستر

بینی؟! سپس دوباره دیده را برگردان تا دیده، خسته (و خوار) به سوي تو  شکافی می

  .»بازگردد، در حالی که آن وامانده است

افتد و پژوهشگر نباید  در واقع، سؤال از چگونگی، بعد از مرحله مشاهده اولیه اتفاق می«

اکتفا کند، بلکه الزم است با بررسیِ (آزمایش) پدیده مورد نظر و تأمل  به دیدن و مشاهده

شود که این آیه به  در آن و تکرار، راه را براي رسیدن به فرضیه علمی باز نماید. مالحظه می

 مرحله بعد از مشاهده اشاره دارد.

  علمی هج) فرضی

ها پدیده ه؛ زیرا مشاهدشوده مییعلمی در استقراء بعد از مشاهده و آزمایش ارا هفرضی

اند و ارزشی ندارند مگر آنکه به  هاي متعدد بر روي آنها به تنهایی ناقصو انجام آزمایش

ها را تفسیر هاي ثابت و همیشگی بین آنها و کشف قوانین عمومی که پدیدهکشف رابطه

که  هاییچیزي جز یک نوآوري یا تفسیري حدسی از پدیده کند، بینجامد. پس فرضیهمی
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اند، را ثابت نکرده ها، درستی فرضیهاند، نیست و تا هنگامی که آزمایشقبالً مشاهده شده

 این فرضیه چیزي جز حدس و گمان نیست.

اي  در برخی از آیات قرآن پس از مرحله مشاهده و بررسی از ما می خواهد که فرضیه

د: ه کنیم و ببینیم آیا فرضیه ما درست است یا نه؟ ماننینیز ارا

......

 و آیا آنچه را از منی « )؛72ـ 58/ه(واقع

و آیا آنچه را ... ایم؟!را آفریدید یا ما آفریننده اید؟! آیا شما آنریزید، مالحظه کرده می

کنید یا ما زراعت اید؟! آیا شما آن را زراعت میمالحظه کرده ،کنید کشت می

اید؟! آیا شما آن را از ابرها فروفرستادهنظر کرده ،نوشیدو آیا به آبی که می... ایم؟! کننده

اید؟! آیا شما درختش نظر کرده ،افروزیدکه میو آیا به آتشی ... ایم؟!اید یا ما فروفرستنده

  ».ایم؟!اید یا ما پدید آورندهرا پدید آورده

هاي مشابهی که در قرآن مطرح شده، به طور مداوم و پیوسته از جانب این سنن و سنت

کنند، خداي متعال در عالم هستی جریان دارند؛ بنابراین، دانشمندان این قوانین را ایجاد نمی

و مشاهدات  گر آنها هستند و آنگاه براي آنها بر مبناي قوانین گذشتهتنها نظارهبلکه 

سازند و سپس همه آنها را در قالب یک نظریه یا قانونی اي را مطرح میجدیدشان، فرضیه

  کنند.ه مییعلمی ارا

  هاي کاربردي)دوم) تأثیر قرآن بر روش تجربی دانشمندان مسلمان (نمونه

اند. اینان ضمن  تجربی خود تأثیر زیادي از قرآن پذیرفته ان در روشدانشمندان مسلم

شناسی دریافتند که روش، علوم گوناگون را از یکدیگر متمایز درك اهمیت روش

سازد و تا زمانی که علوم چارچوبی روشمند داشته باشند، پیشرفت خواهند کرد. زمانی  می

نتیجه را رها کردند؛ هاي جدلی بیروش که دانشمندان مسلمان به روش تجربی آگاه شدند،

هایی که قبل از آنها از سوي ارسطو و دیگران تا مدت زمان طوالنی متداول بود و ده روش



 21/  شناختی قرآن در علوم تجربی و تأثیر آن بر دانشمندان مسلمان مبانی روش

). 84قرن تمام در تاریخ مسیحیت تداوم داشت (عبده، االسالم والنصرانیه مع العلم والمدینه، 

ـ که برگرفته از اصول  دهی آن آري، دانشمندان مسلمان در کشف روش تجربی و شکل

اسالمی بود ـ از یونان و اروپا پیشی گرفتند؛ زیرا یونانیان تنها از منطق صوري آگاهی 

آید که با مقدمات هماهنگ باشد؛ در  داشتند که در این منطق تنها نتایجی به دست می

ادر، یافتند. در حقیقت، فالسفۀ یونان جز در موارد بسیار ن نتیجه، به علم جدید دست نمی

گوید: بستند. این مطلب بر اساس سخن فارنتن است که میروش تجربی را به کار نمی

(فارنتن، العلم » هایی پر تجربه بودندیونانیان هیچ روشی تجربی نداشتند، بلکه تنها انسان«

  ).2/29االغریقی، 

ه اولین شخصی بود که آزمایش و مشاهد» بیکن«اند که در خصوص اروپاییان نیز گفته

را مبنایی براي علوم جدید قرار داد، اما این سخن را از سوي مسلمانان رد شده است. 

گویند بیازماي، ببین و بیندیش تا به معرفت دستیابی، ها میعرب«گوید: گوستاو لوبون می

(همان)؛ » گویند: بخوان و درس استاد را تکرار کن تا عالم و دانشمند شوياما اروپائیان می

توانیم بگوییم مسلمانان زودتر از غربیان روش تجربی را اختراع کردند و در و، میر از این

شان به کار بستند. در نتیجه، پیش از دیگران علوم طبیعی را پدید آوردند هاي علمیپژوهش

). در ادامه به 32ریزي کردند (طویل، العرب و العلم فی عصر الذهبی، و مبانی آن را پایه

  کنیم: دي این روش در سه علم مختلف اشاره میهاي کاربر نمونه

  )Astronomyشناسی (الف) علم ستاره

شناسی جلب کرد، آیات قرآن اولین عاملی که توجه مسلمانان را به پیدایش علم ستاره

). آیات قرآن انسان را به مشاهده، اندیشه، 199بود (جعفري، مسلمانان در بستر تاریخ، 

کند تا از آفرینش خداوند پند و اندرز بگیرند: ی دعوت میتحقیق و تفکر در جهان هست

... /(اي پیامبر) بگو: بنگرید در «)؛ 101(یونس

و » ها و زمین چه چیزي است؟آسمان
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 /هایی خجسته (و پایدار) است آن (خدایی) که در آسمان برج«)؛ 61(فرقان

  ».قرار داد؛ و در آن، چراغ (/ خورشید) و ماهی روشنی بخش قرار داد

پردازند، اهمیت پژوهش در این این آیات و آیات دیگري که به بررسی این علم می

سازد که آن به تدبر در این علم آشکار میسازد. دعوت قرعلم و عنایت به آن را آشکار می

قبل از هر چیز، نخستین خاستگاه رویکرد علمی مسلمانان، قرآن بوده است. البته نیاز علمی 

مسلمانان نیز باعث شد تا آنان به این علم توجه کنند؛ مثالً نماز گزاردن مسلمانان به سوي 

گرفتگی و خورشیدر هنگام ماهقبله مستلزم شناخت جهت قبله بود. یا نماز آیات که د

شد، به آگاهی از حرکت خورشید و ماه نیاز داشت. همچنین استفاده از گرفتگی خوانده می

هاي دقیق نجومی و آگاهی از هالل ماه رمضان و شناخت احکام دین مانند روزه، جدول

 کرد.آنان را به شناخت علم تشویق می

گسترش اسالم در میان اعراب آغاز و روز به شناسی از زمان  این جنبش علمی در ستاره

وهم  هروز تقویت شد. اعراب مسلمان اولین کسانی بودند که حرفۀ طالع شناسی را که بر پای

رصد،  هشناسی روي آوردند که بر پایاعتبار دانستند و به علم ستاره و خیال بود، باطل و بی

 ،قریۀ العرب فی العلم والفلسفهعبمشاهده، آزمایش و به دنبال کشف حقایق بود (فروغ، 

  گیرد؛ روش و ها از آگاهی مسلمانان به روش سرچشمه می این ویژگی ه). هم52

هاي  اي به علوم و دانشرویکردي که باعث شد مسلمانان قبل از هر چیزي عنایت ویژه

 دقیق داشته باشند.

پردازیم. اثر م) می929ـ  858» (بتانی«از میان مشهورترین دانشمندان این حوزه به ذکر 

نام دارد. این کتاب به التین برگردان شده و تا رنسانس » الزیج الصابی«مشهور نجومی وي 

یکی از کتب اساسی نجوم در مغرب زمین بوده است (بیرشک، زندگینامه علمی دانشوران، 

تحقیقش را به طور خالصه  هکتاب خود مراحل پژوهش و شیو هذیل بتانی). بتانی در مقدم

گرایی و استواري دانش  بیان کرده که برخی از آنها عبارت است از: نگاه و اندیشه، عینیت

  کنیم: بر پایۀ توحید. در ادامه به تفصیل روش بتانی را بررسی می
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  ـ نگاه و اندیشه1

گوید: ورزد و میبتانی در روش خود بر ارتباط بین نگاه و اندیشه، بسیار تأکید می

(بتانی، الزیج » .اندیشم..نگرم و پیوسته بدان میداوم در آن میهنگامی که به طور م«

یابیم که نگاه دانشمند باید نگاهی علمی و همراه با تأمل باشد ). از سخن او در می7الصابی، 

تواند حرکتی ها، تغییرات و نتایج میسر گردد. در این صورت پژوهشگر میتا کشف پدیده

اي یا فرضیه آن بتواند بین قوانین جزئی پیوند داده، نظریهفکري را آغاز کند که از رهگذر 

 اي که بیشتر قوانین را به قانون واحدي برگرداند.بنیان نهد، به گونه

  گراییـ عینیت2

اندیشم، بیشتر به نگرم و بیشتر در آن میمن هرگاه به این علم بیشتر می«گوید: بتانی می

هایی اند از: اختالف میان کتاب م. این مسایل عبارتپرداز اصالح این علم و احکام آن می

حرکت ستارگان نوشته شده، نادرستی برخی از آثار بنیادین پدید آورندگان و  هکه دربار

 (همان).» نیز اشتباه آثار مبتنی بر آنها

فهماند که وي تمام نظریات گذشتگان را بدون تحریف و یا این دیدگاه بتانی به ما می

کند و پس از آگاهی، تفکر، تحلیل و کسب مهارت در آن علم، موضعی  می تغییري بیان

هاي خود را به صورت مرتب مورد گیرد؛ به عبارت دیگر، یافتهانتقادي در برابر آنها در پیش می

سازد تا میزان درستی و هاي گوناگون مطرح میدهد و فرضیهارزیابی و آزمایش قرار می

گراست؛ یعنی نه بدون رو، وي نسبت به گذشته عینیت د. از ایناش آشکار شونادرستی نظریه

کند، بلکه در اي را رد میپذیرد و نه بدون علم و آگاهی نظریهاي را مینقد و ارزیابی نظریه

کند تا درست را از نادرست تشخیص دهد. هایش از حواس، عقل و مشاهده استفاده میبررسی

 شناسی دست یابد. هاي صحیح ستارهاز نظریهبر همین اساس، توانست به بسیاري 

  توحید هـ ابتناي دانش بر پای3

شناسی را بر عقیدة توحیدي بتانی براي اثبات وجود خدا و بیان عظمت او علم ستاره

رو هر کس نیک بنگرد و پیوسته دربارة آن بیندیشد،  از این«گوید: سازد. وي میاستوار می
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به عمق عظمت خدا و گسترگی حکمت او و قدرت زیاد و شود و مند میبه توحید عقیده

کند )؛ به عبارت دیگر، بتانی به این نکته اشاره می6(همان، » .بردآفرینش زیبایش پی می

پردازد. کند و به بیان بزرگی آفریننده میشناسی وجود خداوند را اثبات میکه علم ستاره

ند مانند آیه: کهایی به این علم استدالل میسپس با ذکر آیه

 /ها قطعاً در آفرینش آسمان«)؛ 190(آل عمران

و آیه » هایی براي خردمندان است.و زمین و پی در پی آمدن شب و روز، نشانه

 /وي سپس » خورشید و ماه، حساب شده (در حرکت)اند.«)؛ 5 (رحمن

مجال آن نیست که در اینجا به توصیف بسیاري از آیات قرآن بپردازیم و به آنها «گوید:  می

 ).7(همان، » استشهاد نماییم

  )opticب) علم نورشناسی (

ها بنیان نورشناسی قدیم را در نورشناسی دانشمندان مسلمان مقامی بس ارجمند دارند. آن

که متکی بر کتاب مناظر اقلیدوس و آثار بطلمیوس بود، دگرگون کردند و به صورت علم 

ق) دانشمند بزرگ این حوزه است که در 430ـ  354هیثم ( منظم و مشخصی درآوردند. ابن

ر آثار اي دهاي گستردهآثار التینی به آلهازن مشهور است. خاورشناسان اروپایی به پژوهش

اند هاي این دانشمند نوآور را تحسین کردهاو پرداخته و با ابراز شگفتی بسیار، توانایی

المعارف بزرگ اسالم، ذیل ابن هیثم). ابن هیثم نیز مانند دیگر دانشمندان مسلمان در  ة(دائر

هاي کاربردي علم نور اصول، روشی نظري را در پیش گرفت و سپس از این طریق به نمونه

گونه  کند که همانرا ذکر می» آزمایش«ي آورد. دلیل این مطلب آن است که او واژة رو

  ).91اي عقلی براي کشف علت است (عبداللطیف، التفکیر المنطقی، که گفته شد، شیوه

هایش و  در آزمایش» راجر بیکن«بخش  هیثم به آنها دست یافته، الهام هایی که ابنپژوهش

گر دانشمندان غرب در ساخت میکروسکوپ و تلسکوپ بود. او اولین بخش کپلر و دی نیز الهام

ها و نگاه با هر دو چشم ارائه کرد (همان). کسی بود که توصیف دقیقی از خود چشم، عدسی

هاي ابن هیثم از راه کاربرد روش علمی در علوم طبیعی به دست آمده است. با این روش، یافتهاین 
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د به تحقیقاتی عملی تبدیل شد که بر روش استقرایی متکی بود. علوم طبیعی به دست این دانشمن

  ـ قیاس.3ـ آزمایش و 2ـ مشاهده، 1اند از:  شناسی ابن هیثم عبارت برخی از عناصر روش

  ـ مشاهده1

بررسی مسائل جزیی هستی از طریق دیدن استوار است، ابن  هاز آنجا که مشاهده بر پای

پژوهشمان را با استقراي موجودات و «گوید: رزد و میوهیثم نیز بر این مسأله تأکید می

(فارسی، تنقیح المناظر » کنیمی آغاز مییهاي جزبررسی شرایط آنها و تشخیص ویژگی

  ).1/57لذوي االبصار و البصائر، 

ورزد که اگر در چگونگی و کیفیت اشیاي نورانی نگاه کنیم، وي همچنین تأکید می

شود که بین دیدگان ما و آن شیء، جسم نها بر ما آشکار مییابیم که آن مقدار از آدرمی

ء متراکم وجود نداشته باشد تا آن شیء را بر ما پنهان سازد. اگر این مانع قسمتی از آن شی

توانیم ببینیم. ما با آن را می هشود و بقینورانی را از ما مخفی کند، همان قسمت دیده نمی

شوند و یکی کل یا بخشی از دیگري را با چشم دیده می یابیم که دو شیء کهاستقرا در می

شوند و پوشاند، اگر فاصلۀ آنها از چشم بسیار دور باشد، هر دو یک شیء دیده میمی

جداگانه قابل تشخیص نیستند و اگر شیئ کروي شکل نباشد و از چشم دور باشد، هر چه 

ر شیء در چشم نیز تغییر خواهد شان تغییر یابد، به تناسب این اختالف فاصله، تصویفاصله

  ).5، رسالۀ فی ضوء القمریافت (ابن هیثم، 

اش تنها بر حواس تکیه شود که ابن هیثم در مشاهدهاز آنچه که بیان شد، آشکار می

اش هدف دار بود؛ زیرا ساخت و حتی مشاهدهکرد، بلکه عقل را هم در آن وارد می نمی

گرفت که به نظریه یا قانونی براي تفسیر ور در نظر میها را با این منظاین مشاهده، پدیده

  ها دست یابد.این پدیده

  ـ آزمایش2

کند، کند و فردي را هم که آزمایش میاعتبار یاد می هابن هیثم از آزمایش با واژ

خواند و توضیح دادن و اثبات به وسیلۀ آزمایش را جداي از اثبات (اعتبارکننده) می» معتبر«

بینیم هنگامی ). بنابراین می1/47، بحوثۀ وکشوفۀ البصریهداند (نظیف، یاس میبه وسیلۀ ق

ء به میزان نورشان متفاوت گوید ابعاد اشیا کند، میکه دربارة ابعاد یک جسم بحث می
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شود و اگر ء بیشتر باشد، ابعاد بیشتري از آن آشکار میاست، بنابراین هر چه نور یک شی

شود. وي اشد، به همان میزان ابعاد کمتري از آن بر ما آشکار میجسمی نور کمتري داشته ب

آتش و یک  هگوید: این مطلب دربارسپس این امر را با آزمایش نیز ثابت می کند و می

ور است در نظر بگیریم، در تاریکی شب آتشی شعله ؛شودجسم فروزان کامالً آشکار می

گیرند، فردي در اند و از آتش نور می ایستاده هاي یکسانکه در اطراف آن افرادي با اندازه

کند، کامالً واضح است که او پیش از دیدن اشخاص تاریکی به سوي آتش حرکت می

ترند  شود افرادي را که به آتش نزدیکتر می بیند و هرچه نزدیک اطراف آتش، آتش را می

هم آن است که نور  بیند. با وجود آنکه اندازة آنها مساوي است. دلیل این مطلبهم می

تر نیز از نور افراد دورتر بیشتر است. همچنین یک  آتش از نور آنها، و نور افراد نزدیک

که در تاریکی از همان  شود، در حالیاي معین دیده میجسم زیر نور خورشید در فاصله

  )1/62، تنقیح المناظر لذوي االبصار والبصائرشود. (فارسی، فاصله دیده نمی

  ـ قیاس3

اش از قیاس براي کشف نتایجی که از طریق آزمایش به هاي علمیابن هیثم در پژوهش

جست؛ بدین صورت که پس از اثبات اصول اولیه به وسیلۀ دست آمده بود، بهره می

کرد. او این شیوه را در مورد قیاس از آن اصول استنباط می ههایی را به وسیلآزمایش، قضیه

م نور به کار بست. یکی از موضوعاتی که او با آزمایش کشف هاي علبسیاري از پدیده

شود؛ کرد، این بود که نور در یک جسم شفاف تنها به صورت خطوطی مستقیم منتشر می

بنابراین، او از این انتشار نور به صورت خطوط مستقیم، قانون فراگیر و عامی را استنباط 

کی، نیم سایه و نفوذ نور از سوراخ باریک کرد و از همین قانون، مسائلی مانند شرایط تاری

شود که ابن  ). مالحظه می48، بحوثۀ وکشوفۀ البصریهو کوچک را به دست آورد (نظیف، 

  برد و هم از قیاس. هیثم هم از استقرا بهره می

  ج) علم شیمی

به همت و شایستگی دانشمندان مسلمان بود که علم شیمی به عنوان علمی که بر 

هاي این علم کامالً  ریزي بنیانش استوار است، کشف شد. مسلمانان در پیمشاهده و آزمای
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بینی، تردستی و جادو بودند و آن را از هر گونه مسائل روشمند و به دور از خرافات، طالع

مشاهده هاي علمی، آزمایش، رمزآلود و نمادین و ابهام عاري ساخته و به سوي فرضیه

بردند (مشعل، الدور العربی فی التراث العلمی العالمی،  اثبات هستی و نیستی یک شیء پیش

). دانشمندان مسلمان براي آزمایش کردن، به ویژه در علم شیمی، از یونانیان نیز 171

تنها به همت مسلمانان بود که علم شیمی به عنوان «گوید: تر بودند. ویل دورانت می مشتاق

اي هاي پژوهش علمی را در حوزههشیویک علم تجربی ایجاد شد؛ زیرا آنها بودند که 

(طویل، العرب والعلم فی » مطرح ساختند که یونانیان هیچ اطالعی در این زمینه نداشتند

ریزي کردند، روش استقرایی استوار بر مشاهده و  ). روشی که آنان پایه442عصر الذهبی، 

شان را بهره بردند که دقت ها و ابزارهاییها و اندازهگونه که از مقیاس آزمایش بود، همان

  ).40ساخت (همان، ها تواناتر میداد و آنها را در ثبت آزمایشافزایش می

ق) که از دانشمندان سرشناس این علم 161در ادامه به روش علمی جابر بن حیان (

جابربن حیان از جمله دانشمندان شیمی است که روشی علمی را در  ؛پردازیم است، می

شناسی جابربن حیان عبارت به کار برد. مراحل روش هاي علمی پژوهشپیش گرفت و در 

  ـ فرضیه.3ـ آزمایش و  2ـ مشاهده، 1است از: 

  ـ مشاهده1

اي که همراه با تفکر بود، بسیار حریص حیان در روش علمی خویش بر مشاهدهجابر بن

هایمان به  در نوشته الزم است که بدانی ما«گوید: باره می رو، در این و مشتاق بود؛ از این

)؛ یعنی 232(حیان، کتاب الخواص، » ایم شان کردههپردازیم که تنها مشاهد هایی می ویژگی

شود و از آنها به  کند که در آن از حواس استفاده میحسی تأکید می در اینجا بر مشاهده

هاي خود یافته برد. جابربن حیان همچنین درمی عنوان ابزارهایی مستقیم براي مشاهده بهره

گوید: پذیرد. وي میکند و کورکورانه آنها را نمیشنود، بسیار دقت میو در آنچه که می

پس از آنکه مطلبی را شنیدیم و یا خواندیم و یا برایمان گفته شد و آن را مورد ارزیابی و «

نین کنیم. همچپذیریم، آنچه باطل بود، رد میآزمایش قرار دادیم، آنچه درست بود، می

  (همان).» کنیمهاي خود را با آراي گذشتگان نیز مقایسه مییافته
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  ـ آزمایش2

دانست که به جابربن حیان آزمایش را یکی از شرایط اساسی دانش و دانشمندي می

به معناي تمرین و » تدریب«یا » دربه«هاي دنبال کشف حقیقت است. وي از آزمایش با واژه

هر کس آزمایش کند، عالم است و هر کس آزمایش «د: گوی کرد. او میآزمایش یاد می

اي، آزمایش و تمرین براي تو کافی است. کسی که نکند، عالم نیست. در هر فن و حرفه

آورد، ولی کسی که تمرین و آزمایش نداشته باشد، آزمایش کند مهارت به دست می

  ).464(همان، ص». کندپیشرفت نمی

  ـ فرضیه3

گردد و  شود یا قبل از آنها مطرح میه و آزمایش مطرح میفرضیه یا پس از مشاهد

ثابت شود. جابربن حیان در این  شود تا درستی فرضیهسپس دوباره با واقعیت مقایسه می

با دست و عقلم آن را انجام دادم، بعد آن را بررسی کردم تا به نتیجه رسید. «گوید: باره می

)؛ بنابراین، جابربن 322(همان، ص» .نتیجه رسیدم دوباره آن را آزمایش کردم، باز به همان

ه فرضیه) ارتباط برقرار کرده است؛ زیرا از عوامل اصلی ی(ارا حیان بین استقرا و استنباط

و مسائل مربوط به آن و پس از  استقرا، آزمایش است. سپس فرضیه و آنگاه ارزیابی فرضیه

  ی گرفته است.دهد، پگیري را که عقل آن را انجام می آن، نتیجه

  نتیجه

قرآن عالوه بر آنکه مشتمل بر آیات علمی است و به تعدادي از حقایق علمی پیش از 

کشف آنها اشاره کرده است، در مباحث روشی نیز وارد شده و چگونگی کشف حقایق و 

به عبارت دیگر، روش علمی را مطرح کرده است. این مقاله متکفل بحث در علوم طبیعی و 

البته در سایر علوم نیز راه براي تحقیق و پژوهش باز است. در گذشته و در تجربی بود. 

توان برشمرد که از این روش  قرون طالیی پیشرفت مسلمانان، دانشمندان بسیاري را می

اند و در سیره علمی خویش، از آزمایش، استقراء، مشاهده و  علمی قرآن تأثیر پذیرفته

  اند. فرضیه بهره برده
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