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مبانی تفکر در علوم فیزیکی  -درس 2
آموزش و نیاز به تفکر
 1-2درآمد
پیشینة علم در ایران به هزاران سال پیش باز میگردد ،با این سابقة طوالنی در علم و تاریخ و تمدن چه چیزی سبب عقب افتادگی ایران در
علم و دانش شد؟ چه رویدادها ،چه مشربهای فکری ،یا حتی چه کسانی مانع پیشرفت علم و تفکر در ایران بودهاند؟ ایران ،با آن فرهنگ
غنی و دانشمندان تاریخسازی چون ابوریحان بیرونی و فارابی و رازی و ابوعلی سینا ،چگونه در طی چند قرن با رکود علمی مواجه شد؟ روند
تحول تفکر و علم کشور از دوران طالیی اسالم و عصر روشنگری اسالمی در قرن چهارم و پنجم هجری تاکنون چگونه بوده است؟ پذیرا
نبودن این عقبماندگی چه تأثیری بر تاریخ علم داشته است؟ برای پاسخ به این سئوالها خوب است توجه داشته باشیم که درک
عقبماندگی در ایران امری جدید است و ایرانیان تا حدود مشروطه به این عقبماندگی اعتراف نداشتند و پذیرش قطعی آن هم به بعد از
انقالب اسالمی ،به ویژه به رویدادهای جنگ تحمیلی ،برمیگردد .در این دوران آشنایی با تحوالت دنیای جدید تصور اولیة ما ایرانیان این
بود که صرفاً با آموزش و یادگیری دانش جدید ،و نیز راه اندازی کارخانه و صنعت ،ایران به تمدن نوین دست مییابد و پیشرفته میشود.
غافل از اینکه دانش و صنعت تجلی نوعی دیگر از تفکر در بشر است که ما با آن بیگانهایم .این غفلت مانع از این شده است که ما در
دویست سال گذشته به عمق نیاز به آشنایی با روش تفکر نوین آگاه شویم.
این درس کوششی است برای درک این غفلت ،برای تمیز دورانهای تاریخی که پشت سر گذاشتهایم ،و برای درک اینکه چه باعث شده
پس از دو سده هنوز در درک مدرنیت مشکل داریم و بدون این درک گاهی آن را نفی میکنیم؛ و کوششی برای تمایز آموزش به معنی
یادگیری و «از بر شدن دادهها و گزارههای دانشی» ،که سنت نظامیهای آموزش مدرسی منطبق با آن است ،و آموزش به معنی یادگیری
نوع تفکر نوین بشر همراه با آموزش خالقیت و نوآوری.1
 2-2چرا این درس؟

 1ر.ک .وبگاه من ،اسالیدهای سخنرانی با عنوان «چالشهای نوآوری در ایران».
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درک این واقعیت که پیشینیان ما عمق تحوالت علمی و صنعتی را ،یعنی نوع تفکر بن-پایة آن را ،نمیشناختند پیچیده است .2فیزیک
نزدیکترین رشتة علمی ،حتی نزدیکتر از فلسفه ،به درک این پیچیدگی است و همین انگیزة اصلی این درس است .برای شناساندن این
پیچیدگی نمونههایی میآورم تا شاید این شاهدهای مصداقی به درک مورد نیاز ما کمک کند.
الف) ارقام بامعنی در فیزیک.
یکی از اولین درسهایی که در فیزیک در سال اول دانشگاه میخوانیم مبحث ارقام بامعنی است .مثالی میزنم .دمای هوای تهران در هر
لحظه در نقطههای مختلف شهر دستکم  5درجه اختالف دارد .دماسنجها هم دقت متفاوت دارند .بنابراین ،اگر قرار باشد هواشناسی دمای
تهران را اعالم کند باید چه بکند؟ گیریم نقطهای مثالً در میدان انقالب را بگیرد که اختالف نقطهها برطرف شود؛ مردم هم از این تعیین
مکان و اختالف دمای آن با مکانهای دیگر شهر مطلع باشند .بعد سئوال این است که دما در سایه یا آفتاب باشد ،چه ساعت از روز باشد،
کمینه یا بیشینة دما باشد ،یا میانگین .تازه بعد از همة این سئوالها باید پرسید به چه منظور باید دما اندازهگیری یا اعالم شود .سئوال
اصلی این است که آیا با توجه به همة این سئوالها ،و اینکه در نهایت شهروندان میخواهند حدود دما را بدانند ،و به طور قطع در حد یک
درجه دقت برای شهروند کافی است ،آیا معنی دارد که دمای هوای تهران با دو رقم اعشار اعالم شود .تعجب نکنید .تا حدود  15سال
پیش سازمان هواشناسی کشور دمای شهر را با دو رقم اعشار اعالم میکرد و خاطرم هست وقتی اعتراض میکردم استدالل این بود که
بله «با دقت تمام میانگیری میکنیم»! متوجه نبودند که این دقت بیمعنی است! دو رقم اعشار را در این مورد رقم بیمعنی میدانیم.
مثال دیگر تعیین اولویتهای پژوهشی کشور در اواخر دهة هفتاد در شورای پژوهشهای علمی کشور بود .کمیسیون مهندسی اولویتهای
مهندسی کشور را با دو رقم اعشار تعیین کرده بود و به شدت از آن دفاع میکرد .احتیاج به توضیح نیست که این ارقام تا چه اندازه بیمعنی
بودند.
راه دور نرویم ،هنوز در همین دانشکدة مدعی خودمان ما با دو رقم اعشار نمره میدهیم .این در حالی است که ،با توجه به هدف نمره دهی،
نه درس ما با این دقت ارائه شده ،نه سئوالها با این دقت طراحی شده ،و نه ورقهها با این دقت تصحیح میشود .پس چرا؟ چرا در همان
درس فیزیک  1که ارقام با معنی را درس میدهیم ،به دانشجویان در امتحان نمرة بیمعنی میدهیم .چرا؟ توجیه من این است که ما
مفهومها و مدلهایی را که درس میدهیم همچون ادعیهای تلقی میکنیم که لزوماً ارتباطی با زندگی روزمره یا زندگی علمی ما ندارد3؛
این مفهومها را ما ابداع نکردهایم؛ درک درستی از آنها نداریم؛ آموزش میدهیم جون در دانشگاههای مرجع هم آموزش داده میشود .این
عمیقاً مصداق درک نکردن علم نوین در جامعة دانشگاهی ما است .تا زمانی هم که این درک به وجود نیاید صاحب دانشگاه نخواهیم بود و
همچنان در «دورة نقل علم» گرفتاریم و دچار سندرم دورة نقل 4هستیم با تمام نابهنجاریهای آن.
ب) چرا کشور ما  25سال برنامهریزی کرد برای افزایش بودجههای تحقیقاتی اما هنوز پس از  25سال به هدف برنامة اول نرسیده است!
شاخص بودجة تحقیقاتی کشورها درصدی از درآمد ناخالص ملی همان کشور است .کشورهای صنعتی حدود  2درصد یا بیشتر از درآمد
ناخالص ملی خود را صرف پژوهش میکنند .در اوایل انقالب این درصد برای ایران مشخص نبود .حدس زده میشد حدود  0.2درصد است.
در اولین برنامة  5سالة توسعة اقتصادی کشور مصوب شد این رقم به  0.6درصد افزایش یابد .همین طور در برنامة بعدی  5ساله یک
درصد ،سپس  1.5درصد 2 ،درصد 2.5 ،درصد ،و حاال در برنامة ششم  3درصد تعیین شده اما هنوز پس از شش برنامه کمتر از  0.4درصد
درآمد ناخالص ملی است .چرا؟ هر مسئولی علتی را بیان میکند ،اما واقعیت مطلق این است که ما هنوز معنی عدد را در برمانهریزی

 2گذشتگان ما به تجربه پذیرفته بودند که هر حرف را ج ایی که درکی از آن نیست نباید زد .من هم گاهی به نظرم میرسد که اجتماع علمی ما چنین حرفهایی را
برنمیتابد .اما تجربة انسان نوین نشان میدهد رشد انسان در گرو زدن همین حرفها و بحث پیرامون آن است .مثالی از تصور پیشینان در این زمینه در صفحههای بعد
از سهروردی آمده است.
 3ر.ک .وبگاه من به مقالة «جواهری به نام مریم و قربانی برای آیین آی-اس-سیایی»
 4ر.ک .وبگاه و کانال تلگرام من به کتاب الکترونیکی سندرم دورة نقل.
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نمیدانیم .برنامهریزی را آرزو میپنداریم که میشود برآورده نشود .اما در دنیای نوین عدد معنی دارد و بخشی از تفکر مدرن است که ما
هنوز به آن خو نگرفتهایم .برنامهریز ما عدد را جدی نمیگیرد ،استاد فیزیک هم همین طور!
ج) چرا موضوع انتحال در ایران این قدر رایج است و قبیح به نظر نمیرسد؟ اخیراً رئیس جدید دانشگاه آزاد اعالم کرده است%50
پایاننامههای ارشد این دانشگاه کپیبرداری است .پس %50مرتکب انتحال شدهاند آن هم از نوع بسیار حاد آن .تخمین من همیشه این
بوده است که دستکم  10درصد همة پایاننامهها و مقالههای منتشر شدة دانشجویان و دانشگران و پژوهشگران ایران مصداق انتحال
است .در هر صورت این پدیدة رایج در ایران کسی را نمیآزرد تا اینکه چند مجلة معتبر خارجی در این مورد مقالههایی نوشتند و همه
برآشفته شدند .چرا این پدیده برای ما عادی بود و هست؟ و تنها چون بیگانگان این را عیب ما دانستهاند به ما برخورده است؛ ما تحمل این
را نداریم که بیگانگان «بدمان» را بگویند! علت اصلی همان تلقی غلط از علم است .علم مکتوبی است که آن را یاد میگیریم :مکتوب را
هم هر کس میتواند تهیه کند به هر قیمتی! این تلقی اما هیچ ارتباطی با علم نوین ندارد.

 3-2لزوم شناخت تاریخ
ما ایرانیان با داشتن تاریخی چند هزار ساله ،دورانی سرآمد در علم ،پدیدآورندة اولین امپراطوری در جهان ،و داشتن بزرگانی جهانی در ادب
بار تاریخی سنگینی بر دوش داریم حتی اگر آن را انکار کنیم .این بار سنگین ،هنوز پس از هشت صد سال رکود و انجماد فکری و دوری از
تحوالت فکری بشر ،ما را از ساختار ذهنی منجمد شده در تاریخ رها نمیکند؛ و این وجه ممیزة ما است با اقوامی بدون این پیشینة سنگین
که به سرعت خود را به غافلة جهانی سپردهاند .ما ایرانیان نمیتوانیم! از این جهت است که شناخت تاریخمان برای رهایی از آن بسیار
حیاتی است.
بدون شناخت تاریخ شناختی از دینامیک مفاهیم و علم و ساختار ذهنی متصلب خودمان پیدا نمیکنیم و در خالقیت علمی و درک دنیای
مدرن ناتوان می مانیم .خالقیت در شناخت و پویایی است؛ در غیر این صورت ،در بهترین حالت فقط عامل به شناختی هستیم که دیگران
یافتهاند و عملة درک دیگران میمانیم .در دویست سال گذشته ،که با مظاهر تمدنی مدرن آشنا شدهایم ،فشار بار تاریخ مانع از این شده
است که بتوانیم خود را از ساختار متصلب تاریخی رها و خود را آمادة درک دنیای مدرن کنیم .پذیرش مظاهر مدرنیت به معنی درک امر
مدرن نیست ،و نفی یا نقد امر مدرن هم ،بدون شناخت آن ،قهرِ بداهتانهای است که نباید پذیرفت .برای شناخت این امر مدرن با شناخت
دینامیک تاریخ خودمان شروع میکنم.
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 4-2دینامیک تاریخ
در کتاب ایران  ،1427و پس از آن در نوشتههای دیگرم ،کوشیدم تاریخ را از رویدادهای بیشمار جنگ و گریز بر کشم و در آن ساختاری
ببینم که نتیجة این رویدادها است .از دوران پیش از اسالم در این قسمت میگذرم چون نتیجة آن در ساختاری که بعد از اسالم مشاهده
میشود مستتر است؛ در بخش تاریخ آموزش عالی اما به آن هم خواهم پرداخت.
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نمودار باال ساختار مورد نظر من را نشان میدهد .این نمودار سالهای بعد از قرن دوم را به سه دورة خردگرایی ،انحطاط ،و آگاهی تقسیم
میکند .هر دوره هم به چند عصر تقسیم شده که به اختصار به آنها میپردازم.
الف) دورة طالیی یا خردگرایی .این دوره از اوایل قرن دوم هجری شروع میشود و به حملة طغرل به بغداد در سال  456هجری خاتمه
مییابد؛ از این جهت آخر قرن پنج را به تقریب پایان این دورة خردگرایی میدانم .این دوره را به دو عصر زیرساختها و عصر روشنگری
تقسیم میکنم:
عصر زیرساختها دو قرن دوم و سوم را دربر میگیرد که زیرساختهای متنوعی برای آمادگی دنیای اسالم به ورود به علم و

تحرک بینظیر علمی الزم بود.
عصر خردگرایی عمدتاً قرن چهارم و پنجم را که هم عصر آل بویه است در برمیگیرد .این عصر را بیجهت عصر روشنگری

5
اسالمی نام ننهادهاند .آزاد اندیشی در این دوره به حد اعالی خود در تاریخ بشر تا آن زمان رسید .نتیجة آن هم نامهای درخشان
دوران اسالمی در علم است.
 5ر.ک .جوئل ل .کرمر ،احیای فرهنگی در عهد آل بویه ،انسان گرایی در عصر رنسانس اسالمی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.1375 ،
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ب) دورة انحطاط .این دوره با سلجوقیان شروع میشود و با قاجار خاتمه مییابد .این  700سال دوران طوالنی حضیض و رکود تاریخی ما
ایرانیان است که به شدت بر فرهنگ و نگرش ضمنی ما ایرانیان تأثیر گذاشته است و هنوز هم کامالً از آن خالصی نیافتهایم .بسیار
رفتارهای یا عاملهای فرهنگی ما ،که سنتی یا اسالمی تلقی میشود ،مربوط به این دوره است که سلجوقیان ،مغولها ،آق قویونلوها،
صفویه ،افشاریه و قاجار حکومت کردهاند .در این دوره ،کشور ما کمابیش در غروری انزوا طلب و خود خواسته بوده و از تحوالت جهان به
دور بوده است .مصداق جالب و بارز از این غرور انزوا طلب را باید در واکنش بزرگان علم دربار صفویه دید 50 :سال پس از اختراع دوربین
در اروپا گردشگران اروپایی نمونهای به دربار آوردند .اما بزرگان علم ما در آن دربار کمترین توجهی به این اختراع دوران ساز نکردند و با
غرور از کنار آن گذشتند 6.حدود دویست سال بعد ،در عصر ناصری هنگام عبور زهره از خورشید ،محمود خان قمی اولین دانش آموختة
نجوم نوین در ایران عبور زهره را روی خورشید با تلسکوپی به ناصرالدین شاه نشان داد ،همراه با گروهی از منجمان ایرانی که برای رصد
عبور زهره به ایران آمده بودند ،و کوشید او را متقاعد کند که ایران یک رصدخانة سلطنتی نیاز دارد .ناصرالدین شاه اما در نهایت گفت« :ما
برای هوا پول نداریم» .همین واکنش را مقایسه بکنید با واکنش پادشاه بومیان هاوایی همزمان در جای دیگری از دنیا با مردمانی بیتاریخ!
این پادشاه بومیان به منجمان انگلیسی گفت« :ما از این علم شما بیاطالعیم» و از آنها درخواست کرد تجهیزات خودشان را در هاوایی
بگذارند 7و این شد اولین رصدخانة مدرن در هاوایی در زمانی که ناصرالدین شاه ما میگفت« :ما را به اسباب فرنگی تفرج آسمان نیازی
نیست ».و البته تفاوت را حاال پس از  130سال میبینیم :هاوایی محل بهترین مراکز پژوهشی نجوم در دنیا و محل استقرار بزرگترین
تلسکوپهای جهانی است و ایران کنونی ما هنوز  10منجم رصدگر و هیچ رصدخانة حرفهای ندارد .این غرور انزوا طلب ایران را از
کشورهای دیگری که با سرعت بیشتر وارد مدرنیت شدهاند متمایز میکند .طبیعی است که تأخیر در ورود به مدرنیت را به دلیلهای تاریخی
بپذیریم و بیش از هر چیز در درک تاریخ خودمان و تأثیر آن در تحول فکری جامعه بکوشیم.
این دوره را به چند عصر تقسیم میکنم:
عصر گذار به انحطاط یا عصر نمادگرایی اسالمی .از اواسط قرن پنجم هجری با قدرت گرفتن سلجوقیان شروع میشود و تا اواخر

قرن هشتم ادامه دارد .در این سالها شاهد قدرتگیری سلجوقیان از چین تا مدیترانه هستیم .نمادگرایی ویژگی سلجوقیان بود که
در نهاد نظامیه با قدرت اداری خواجه نظام الملک و قدرت تفکر کالمی محمد غزالی شکل گرفت .تفکر آزاد ،که در عصر آل بویه و
دوران طالیی اسالم منجر به تحولی علمی شده بود ،در چارچوب نظامیهها به تفکر فقهی چند مذهب سنی به بند درآمد و محدود
شد .درست در همین دوران شاهد اوجگیری تفکر آزاد و خردگرایی در غرب به تقلید از فرهنگ اسالمی پیشا -سلجوقی هستیم.
آدالر باثی متوفی به سال  ،1152/548یعنی حدود  50سال بعد از فوت غزالی میگوید:
من از استادان عربم (استادان مسلمانم) آموختهام که عقل را راهنمای خود قرار دهم ،حال آنکه شما بدین خرسندید که مثل یک
اسیر ،زنجیر یک مرجع اخالقی را به گردن داشته باشید.
شاعران و نویسندگان بسیاری شرایط آن زمان را نکوهیدهاند .به این دو شعر توجه کنید:
انوری ،قرن ششم:
کاندر طلب راتب هر روزه بمانی

ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی

سنائی ،حدیقه ،ص  ،742قرن ششم:
ایها الناس روز بیشرمی است

نوبت شوخی و کم آزرمی است

عادت و رسم روزگار بد است

خاصه با آنکه خاصة خرد است

جز به رندی و جز به قلّاشی

خرم و شادمان تو کی باشی؟

همچنین به این گفته از ناصرخسرو ،جامعالحکمتین ،ص  14و :15

 6ر.ک .مقالة «اولین دوربین نجومی در ایران» ،مجلة نجوم ،اسفند .1371
 7ر.ک .وبگاه خودم« ،بومیان با فرهنگ»1394. ،
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علماء دین حقّ مر علم طب را و علم نجوم را همی دلیل اثبات نبوت کنند  ...و بهعلت کافر خواندن این علما لقبان مر کسانی را که
علم آفرینش دانند ،جویندگانِ چون و چرا خاموش گشتند و گویندگان این علم خاموش ماندند و جهل بر خلق مستولی شد ،خاصه
بر اهل زمین ما که خراسان است و دیار شرق.
به خوبی از این اشعار و گفتهها میتوان درد نمادگرایی و دوری از خردگرایی را در جامعة آن روزگار دریافت .شاهدهایی از این نوع
بسیار در تاریخ داریم .به بعضی از آنها در انتهای این درس اشاره شده است .نمادگرایی برای نامیدن این عصر را از این رو انتخاب
کردهام که تأکید بیش از هر چیز به نمادهای مذهبی است و نه به محتوا آن گونه که در دوران طالیی اسالم بود.


عصر نادیده انگاری .را باید کمابیش با آغاز دوران حکومت مغوالن مصادف دانست که تا اواسط دورة قاجار ادامه مییابد .شاید دورة
عباس میرزا را بشود پایان این دورة طوالنی انگاشت .در این دوره غرور دوران طالیی اسالم و قدرت اسالم از جمله سلسلههای
ایرانی جایی برای توجه به غربِ رو به رشد نمیگذاشت .ما فرنگیان را نادیده میگرفتیم و به حساب نمیآوردیم .خواندن کتاب
مسلمانان در قرون وسطی را از این جهت توصیه میکنم که به جزئیات زندگی مسلمانان در قرون وسطای غرب میپردازد و وجه
مقایسهای میدهد با شرایط زندگی در غرب ،که مثالً چگونه در کنار رود راین در آلمان فعلی ژرمنها را اخته میکردند و به عنوان
خواجه در بازارهای برده فروشی قاهره و دمشق میفروختند؛ یا اینکه سیسیلیهایی که در تبریز کارگر بودند چگونگی درست کردن
رشته را آموختند و به ایتالیای امروز بردند و ماکارونی نامیدند تا ما دوباره از آنها یاد بگیریم! در همین دورة نادیده انگاری است که
اوج انحطاط ما در گفتههایی از این دست متجلی میشود:

 ...پس ثابت شد که اصالً به تعلم علوم فالسفه ،سوای آنچه علمای شریعت آن را داخل علوم خود ساختهاند اشتغال ضروری نیست.
بنابراین بر شیخ االسالم واجب باشد که از تعلم آن منع کند و اصالً نگذارد که کسی به درس و افادة آن مشغول گردد.
سلوک الملوک،اوائل صفویه /همزمان با عصر گالیل ،فضل اهلل روزبهان.

فراموش نکنیم که همین منش ضد خرد ،که چه خوشمان بیاید چه نیاید ،بخشی از تاریخ تمدن اسالمی ماست؛ و همین است که
منجر به این شد که مالمحمد باقر مجلسی (وفات  ،)1698/1110امام جمعة رسمی دولت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی،
مالصادق اردستانی را از اصفهان تبعید کند؛ قبل از آن هم همین منش ضد خرد در تمدن اسالمی مالصدرا را تکفیر کرد ،که امروز
او را از مفاخر دورة متأخر اسالمی میدانیم! و توجه داشته باشیم که دوران صفویه ( )1722/1201 /907-1135مصادف است با
محکومیت گالیله در سال ( 1633دوران شاه صفی) و با کوپرنیک (شاه طهماسب.)1576-1524/984-930


عصر بهت شروع میشود با تحیّر ایرانیان از توان نظامی روسیه مثالً در دوران عباس میرزا .گرچه بعد از این دوران نیز شاهد بسیار
داریم که ما ایرانیان غرب را به حساب نمیآوردیم ،بهت و حیرت ما شروع شده بود .به این جمله از مقدمة کتاب حکمت ناصری
توجه کنید:
اگر چه سها در برابر آفتاب ظهوری ندارد و موج حصیر با نقش حریر جلوه نیارد ،مأمور فرمودند که به استعانت و همدستی یکدیگر
کتاب مزبور را به لفظ واضح و آسان ترجمه نموده که مفهوم عامه باشد.
میرزا زکی مازندرانی ،مترجم کتاب دکارت ،فیلسوفان غرب را در مقابل فیلسوفان خودمانی آن قدر بیمقدار میدانسته که آنها را به
مانند ستارة کم نور سُها که به زحمت میشود با چشم دید در نظر میگیرد در برابر خورشید که ما باشیم! اما بهت و حیرت به مرور
به قدری در زمان شایع میشود که کتابهایی به نام حیرتنامه نوشته میشود .در این دوران تمایز میان واقعیت و خیال برای
ایرانیان سخت شده است .به این گفته از تاج السلطنه ،شاهزادة قاجار ،توجه کنید:
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من می توانم به شما قسم بخورم :یک نفر ایرانی از صبح تا موقع خواب ،در عالم خیال چه خدمتهای نمایان به وطن میکند ،چه
مجاهدتها در دفاع نوع تصور میکند ،چه تجارتهای سودمند مینماید ،چه زمینهای بایر و ویران را آباد میکند ،چه قناتهای
جاری قشنگی دایر میکند؛ لکن همه خیال است ،اساس نیست.
خاطرات تاجالسلطنه ،بهکوشش مسعود عرفانیان ،نشر تاریخ ایران ،تهران ،چاپ چهارم.1378 ،

گروهی دانشگاهی و مسئوالن شهری را در بازدیدهایی از شهرها و مرکزهای دانشگاهی اروپا همراهی میکردم ،در روز دوم شنیدم
که میگفتند« :عجب! نه ما که از این کارها نمیتوانیم بکنیم» .یا در اوائل دهة هفتاد هنگام برگشت از سفری به ایران در هواپیما
با آقای سروش فیلسوف همراه بودم .بحث پیرامون علم دنیا و وضع ما درگرفت .میگفت ما که نمیتوانیم به این سطح علمی
برسیم! این نوع بهت پس هنوز گریبان گیر ما ایرانیان است ،حتی در زمانی که از دید من عصر بهت را پشت سر گذاشتهایم و دورة
آگاهی شروع شده است.
در انتهای این دورة انحطاط و شروع دورة آگاهی ،شاید خبری از نادیدهانگاری غرب دیگر نباشد اما هنوز شاهد بهت فراوان هستیم.
در همین حال ادعاهای فراوانی که از مسئوالن میشنویم از اینکه در فالن زمینه چندم دنیا شدهایم همگی حکایت از دفع بهت و
حیرت ،و نیز واقع انگاری خیال دارد که ریشة آن را باید در غرور ناشی از دورة نادیدهانگاری جست.

ج) دورة آگاهی .شروع این دوره را میتوان از آغاز سلطنت پهلوی دانست؛ نه به این معنی که ما از آن دوران آگاه شدهایم به وضعیت
تاریخی خودمان ،بلکه به این معنی که درگیری جدی ما در جهت آگاه شدن از عقب ماندگی شروع شد .این دوران هنوز ادامه دارد و انتهای
آن ،که باید پیوستن قطعی ایرانیان به مدرنیت باشد ،هنوز روشن نیست.


عصر گذار به آگاهی .این عصر را منطبق بر دوران سلطنت پهلوی اول و دوم میگیرم .در این دوران ،که هنوز تصور خامی از
مدرنیت وجود داشت و ایران از حضیض تاریخیاش به در میآمد ،تأسیس نهادهای مدنی مدرن شدت گرفت .هنوز آگاهی ما از
مفاهیم مدرن در حدی بسیار ابتدایی بود .آگاهی از مفاهیم که زیربنای ساخت مدرنیت است یک چیز است و مظهرهای مدرنیت
چیز دیگر .عیسی صدیق کسی بود که تیمورتاش ،وزیر دربار رضاشاه ،در سال  1307از او هنگامی که در کلتک بود خواست طرحی
برای دانشگاه تهران بدهد .او در خاطراتش مینویسد:
 ...ما در خود احساس حقارت میکردیم زیرا از یک طرف در مقابل تمدن مشعشع و شگفتآور مغربزمین قرار گرفته بودیم و
اوضاع و احوال تأثرآور آن زمان خود را با فرانسه میسنجیدیم و از طرف دیگر چنانکه قبالً هم متذکر شدم به حد کافی بهره از
فرهنگ ملی خود نداشتیم و نسبت به تاریخ و ادبیات و صنایع ایران اطالعات ما بسیار قلیل و سطحی بود.
عیسی صدیق ،یادگار عمر ،1344،جلد اول ص .50

و نیز
 ...تصمیم بر این شد اساتید دانشگاه تهران تحقیق هم بکنند .پس مقرر شد که عالوه بر نوشتن جزوه کتاب هم ترجمه بکنند .و
دیگر استاد تاریخ درس جغرافیا ندهد.

همان.
10

و این نیز خاطرهای از او که بسیار آموزنده است:
در دانشگاه تهران در سال چهارم لیسانس من تاریخ فرهنگ ایران و اروپا را تدریس میکردم و عدهای از دانشجویان هم در
دبیرستانهای پایتخت به دبیری اشتغال داشتند .راجع به زردشت و تعلیمات او هر سال دو ساعت در کالس سخن میگفتم و
خالصه بیاناتم در کتاب به چاپ رسیده است .در آزمون پرسیده بودم:
زردشت در کدام قرن میزیست؟
دانشجوی دبیر دورة دوم متوسطه:
زردشت در سال  30هجری متولد شد و مذهب اسالم را از بین برد!

همان.

این نقل قولها بیانگر سطح درکی است که ایرانیان در زمان پهلوی اول و دوم از مدرنیت و مظاهر آن داشتند .بیان این سطح درک
در مقایسه با وضعیت کنونی نه به این معنی است که پیشینیان خودمان را سرزنش کنیم بلکه برای درک این واقعیت است که
چگونه در طول یک تاریخ هشتصد سالة خردگریزی به انحطاط کشانده شدیم؛ تا حدی که این انحطاط را نتوانستهایم در طول
بیش از یک قرن از خود بزداییم و اینکه شاید علت این کندی تحول را باید در تاریخ خودمان و در روان شناسی اجتماعی خودمان
جستجو کنیم.
به این نقل قول از خاطرات مجتهدی ،بنیانگذار دانشگاه صنعتی شریف هم توجه کنید که شاه ایران چه انگیزهای برای تأسیس
دانشگاه جدید در ایران داشت .محمدرضا شاه به مجتهدی:
یک دانشگاه بسیار بزرگی از لحاظ علمی و صنعتی ،در تهران تشکیل بدهید و دانشگاه تهران را از خواب بیهوشی بیدار کنید.
خاطرات مرحوم مجتهدی از تأسیس دانشگاه شریف.
در این گزاره از خاطرات مجتهدی اثری از درک مفهوم مدرن علم و دانشگاه نیست .نه فقط مجتهدی ،که در گزارههای دیگر

دانشگران عصر نوین پهلوی هم کمابیش همین مضمونها را میبینیم:


عصر آگاهی شروع انقالب اسالمی را شروع دوران آگاهی میدانم .علت این است که مشکلهای پیشآمدة ناشی از انقالب و
جنگ تحمیلی چشم ما را باز کرد و آن غرور کاذب تاریخی تا حدی به کنار رفت ،فشارهای گوناگون بر کشورمان واقعیتهای
دیگری را برای ما آشکار کرد .انسان ایرانی اکنون کمتر در توهم شاهنشاهی چند سدة اخیر است و متوجه نیاز به بازنگری در
مفهوم خرد و خردگرایی

است8.

علوم فیزیکی کمک میکند دنیای مدرن را راحتتر و عمیقتر درک کنیم .متفکرین سنتی ما قادر به درک این تحوالت در نوع تفکر
بشر نیستند .این نه به آن معنی است که سنت باید کنار گذاشته بشود ،بلکه سنت خردگرایی قرنهای دوم تا پنجم هجری میتواند
معیار توانایی ما در تحوالت نوین شود بدون غروری که مانع از پذیرش افکار نوین باشد .گفتمانی که در چند دهة اخیر در جامعه پیدا

 8ر.ک .مقالة «انسان ایرانی» ،ویژه نامة نوروزی انسان شناسی ،فروردین 1395؛ و نیز ر.ک .وبگاه خودم.
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شده نشان از این نیاز به درک دارد و گواه بر شروع دورة آگاهی است .البته در این دورة آگاهی بدیهی است به گزارههایی بربخوریم
که به دورة گذار به آگاهی برمیگردد .به این گزاره توجه کنید:
 ...ولی در سال  1344باالخره یک تعدادی احساس میکردند که دیگران پژوهش میکنند پس ما هم باید پژوهش بکنیم؛ انگیزه
هم درست همین بود ،که دیگران میکنند ما هم باید بکنیم  ...اولین صحبتهایی که از آنجا به خاطرم مانده ...گفتم اگر بخواهیم
پژوهش کنیم از جایی اقتباس کنیم  ...توصیه من این بود  ...جو کافه تریا هاروارد را ببینید چگونه است ،آن را بیاورید.
یوسف ثبوتی ،چالشهای فیزیک کشور :هماندیشی انجمنها و پژوهشکدهها ،ص  ،103فرهنگستان علوم.1390 ،

این نمونهها نشان میدهد ما نیاز شدید داریم به تفکر در کشورمان توجه شود .حاال بعد از  800سال داریم بیدار میشویم چرا انتظارمان را با
واقعیت تطبیق ندهیم؟ آیا این نباید بخشی از خرد نوین ما باشد؟ ادامة این درس به این نیاز و درک خرد نوین میپردازد که باید بخش
عمدهای از آموزش مدرسی ما باشد.
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پیوست درس دوم
چند نمونة تاریخی از رویدادهایی که بیانگر شروع دورة انحطاط ما هستند .این موردها را آقای احمد محبی آشتیانی برای من فرستادهاند که
از ایشان تشکر میکنم:
 1000 سال پیش :کرخ ،حومة بغداد
ابن جزله طبیبی بود مسیحی و پزشکی را در کرخ نزد همکیشان خود آموخته بود .پس از چندی به منطق و فلسفه مایل شد و خواست تا
آن را بیاموزد اما در آن دوره در میان مسیحیان ،کسی که شایستة آموزش منطق باشد ،یافت نمیشد .در جستجو برای استادی شایسته به او
اب وعلی ابن ولید را معرفی کردند که بزرگِ معتزلیان بود و گفتند که او در علم کالم دانشمند و آشنا به اصطالحات منطقی است .الجرم
شاگردی او را اختیار کرد و همنشینی با او را آغاز کرد .ابوعلی مرتباً او را به اسالم فرا میخواند و با استدالالت منطقی و برهانهای عقلی او
را به تغییر دین دعوت میکرد؛ تا سرانجام ابن جزله اسالم آورد.
 90 سال بعد :نیشابور
امام محمد غزالی در کتاب المنقذ من الضالل چنین نوشت:
و به خاطر همین آفت ،و فریبها و خطرات موجود در کتب فیلسوفان است که پرهیز از خواندن این کتب واجب است.
همانطور که کسی که شنا کردن را خوب نمیداند ،نباید به پرتگاههای لغزندة کنار رودها نزدیک شود ،نباید گذاشت تا مردم به این
کتابهای فالسفه نزدیک شوند.
و همانطور که باید کودکان را از بازی با مار باز داشت ،همانطور هم باید گوشها را از شنیدن این سخنان درهم آمیخته ،بازداشت .و پدر
دوراندیش میداند که نباید جلو چشم کودکش به مار دست بزند زیرا میداند که کودک از پدر پیروی میکند و گمان میکند که مار چیز
بی خطری است .پس پدر با دست نزدن به مار و اظهار ترس از مار جلو فرزندش ،باید فرزندش را از مار بترساند .عالم حقیقتبین نیز در
مورد کتابهای فالسفه همین شیوه را باید پیش گیرد.
 80 سال بعد :کرخ ،حومة بغداد
علی بن علی ،فقه شافعی را در زادگاهش «آمِد» آموخت و سپس برای کسب علم مقیم بغداد شد .فن مناظره و جدل را نزد المکفوف
آموخت و منطق و فلسفه و دیگر علوم اوائل را از مسیحیان و یهودیان کرخ آموخت .هنگامی که علنی شد که او به این نوع علوم آگاهی و
عالقه دارد؛ مورد آزار فقها قرار گرفت ،او را طرد کردند و در بیدینی او سخنها گفتند .الجرم مجبور شد از عراق مهاجرت کند.
 70 سال بعد :قونیه
جامههای زرکشی را بافتن  /درّها از قعر دریا یافتن
خردهکاریهای علم هندسه  /یا نجوم و علم طب و فلسفه
که تعلق با همین دنیاستش  /ره به هفتم آسمان بر نیستش
این همه علم بنای آخور است  /که عماد بود گاو و اشترست
بهر استبقای حیوان چند روز  /نام آن کردند این گیجان رموز
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توضیح
الف) مراجع
حکایت نقل شده در بارة «ابن جزله» و «علی بن علی» از کتاب إخبار العلما بأخبار الحکما نقل شده است .این کتاب توسط جمالالدین أبو
الحسن علی بن یوسف بن إبراهیم الشیبانی القفطی مشهور به ابن القفطی (وفات451 :ش464 / .ق1072 / .م ،).تحقیق و تصحیح ابراهیم
شمسالدین ،نشر دارالکتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،سال 2005م ،.صفحة  273و صفحة  184آمده است.
این کتاب از پیوند زیر در خرداد  1395دسترس است.
http://lib.efatwa.ir/47123/1/5

هر دو این حکایات را اریک چنی در مقالهای به نام «تساهل ،رقابت مذهبی و ظهور و افول دانش مسلمین» آورده و تذکر داده که چگونه
این حکایت نشان میدهد که تعداد مسلمانانی که به علوم تعقلی میپرداختهاند ظرف مدت چند ده سال دچار کاهش شدید شده است .این
مقاله همراه دو مقالة دیگر اریک چنی در دست ترجمه است.
نقل قول از غزالی از کتاب المنقذ من الضالل ،تحقیق و تصحیح احمد شمسالدین ،نشر دارالکتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،سال 1988م.
صفحة  47آمده است.
ترجمهها تحت اللفظی نیست و اصل عربی نقل قولها به این شرح است:
ابن جزله:
یحیى بن عیسى بن جزلة أبو علی الطبیب البغدادی النصرانی کَانَ رجالً نصرانیاً طبیباً ببغداد قَدْ قرأ الطب عَلَى نصارى الکرخ الَّذِین کانوا فِی
زمانه و أراد قراءة المنطق فلم یکن فِی النصارى المذکورین فِی ذَلِکَ الوقت من یقوم بهذا الشأن و ذکر لَهُ أبو علی ابن الولید شیخ المعتزلة
فِی ذَلِکَ األوان و وصف بأنه عالم بعلم الکالم و معرفة األلفاظ المنطقیة فالزمه لقراءة المنطق فلم یزل ابن الولید یدعوه إِلَى اإلسالم و
یشرح لَهُ الدالالت الواضحة و یبین لَهُ البراهین حَتَّى استجاب و أسلم و علم بإسالمه القاضی أبو عبد اهلل الدامغانی قاضی القضاة یومئذ فسر
بإسالمه وَ قَدْ کَانَتْ لَهُ عَلَیْهِ خدمة بالطب فقربه و أدناه و رفع فِی محله بأن استخدمه فِی کتابة السجالت بَیْنَ یدیه وَکَانَ مع اشتغاله بذلک
یطب أهل محلته و سائر معارفه بغیر أجرة وال جملة بل احتساباً و مروة ویحمل إلیهم األدویة بغیر عوض ولما مرض مرض موته وقف کتبه
فِی مشهد اإلمام أبو حنیفة مات ابن جزلة فِی سنة ثالث و سبعین و أربعمائة و من مشاهیر تصانیفه .کتاب المنهاج فِی األغذیة ،کتاب
األدویة ،کتاب تقویم األبدان مجدول.
علی بن علی:
علی بن علی بن أبی علی السیف اآلمدی من أهل آمد ولد بِهَا بعد سنة خمسین و خمسمائة و قرأ عَلَى مشائخ بلده مذهب الشافعی ورحل
إِلَى العراق و أقام فِی الطلب ببغداد مدة و صحب ابن بنت المنى المکفوف و أخذ عنه و أجاد عَلَیْهِ الجدل و المناظرة وأخذ علم األوائل عن
جماعة من نصارى الکرخ و یهودها و تظاهر بذلک فجفاه الفقهاء و تحاموه و وقعوا فِی عقیدته و خرج من العراق إِلَى مصر فدخلها فِی ذی
القعدة من سنة اثنین و تسعین و خمسمائة و نزل فِی المدرسة المعروفة بمنازل العز الَّتِی کَانَ یتولى تدریسها الشهاب الطوسی و ناظر و حاضر
و أظهر بِنَا تصانیفه فِی علوم األوائل ونقلت عنه و قرأها عَلَیْهِ من رغب فِی شیء من ذَلِکَ و قرئ عَلَیْهِ تصنیفه فِی أصول الدین و أصول
الفقه ثُمَّ خرج عن مصر إِلَى الشام و استوطن دمشق بِهَا التدریس فِی مدرسة من مدارسها وَ لَمْ یزل عَلَى ذَلِکَ إِلَى سنة إحدى و ثالثین و
ستمائة وَ فِی هَذِهِ السنة استولى الملک الکامل عَلَى مدینة آمد فأخبر أن صاحبها الَّذِی انتقلت عنه کَانَ قَ ْد راسل السیف فِی السر أن یصیر
إِلَیْهِ ویولیه قضاء آمد فأنکر عَلَیْهِ ذَلِکَ وکونه روسل وَلَمْ ینه ذَلِکَ فرفعت یده عن المدرسة و تعطل و أقام بمنزله شهوراً قلیلة و مات و
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تصانیفه فِی اآلفاق مرغوب فِیهَا فمن ذَلِکَ .کتاب الباهر فِی علم األوائل خمس مجلدات .کتاب أبکار األفکار فِی أصول الدین أربع مجلدات.
کتاب الحقائق فِی علوم األوائل ثالث مجلدات .کتاب المأخذ عَلَى فخر الدین بن خطیب الری فِی شرح اإلشارات مجلد.
غزالی:
و ألجل هذه اآلفة یجب الزجر عن مطالعة کتبهم لما فیها من الغدر والخطر .و کما یجب صون من ال یحسن السباحة على مزالق الشطوط،
یجب صون الخلق عن مطالعة تلک الکتب .وکما یجب صون الصبیان عن مس الحیَّات ،یجب صون األسماع عن مختلط الکلمات و کما
یجب على المعزِّم أن الیمس الحیة بین یدی ولده الطفل  ،إذا علم أن سیقتدی به ویظن أنه مثله ،بل یجب علیه أن یحذّره [منه]  ،بأن
یحذر هو [فی] نفسه [وال یمسها] بین یدیه ،فکذلک یجب على العالم الراسخ مثله.
مولوی
شعر جالل الدین محمد بلخی از دفتر چهارم نقل شده.
مثنوی معنوی به تصحیح نیکلسن  -تهران  -انتشارات هرمس چاپ (1387 – 4ش) صفحة .617
حیرت انگیز است که جالل الدین محمد درست  10صفحه پیش از این (ص )607 .همین علوم را که راهی به آسمان ندارد و به کار بقای
گاو و شتر میآید را تعلیم انبیا میشمارد:
این نجوم و طبّ وحی انبیاست  /عقل و حس را سوی بیسو ره کجاست

ب) تاریخها
تاریخهای ذکر شده در متن طبعاً تقریبی است.
تاریخهای دقیقتر زیر از منابع مشهور است:
اخبار الحکماء :وفات یحیى بن عیسى ابن جزلة در 459ش473/ .ق1080/ .م.
غزالی از 437ش450/ .ق1058/ .م .تا 490ش 505/ .ق1112/ .م .زیست و مشهور است که المنقذ من الضالل از آخرین کتابهای اوست.
اخبار الحکماء :تولد علی بن علی بن أبی علی السیف اآلمدی پس از 534ش550/ .ق1155 / .م.
جالل الدین محمد ،در 652ش672/ .ق1274/ .م .درگذشته است و مشهور آن است که تا پایان عمر به مدت  10سال مثنوی را میسروده
است.
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 4-2منابع

 5-2پرسشهای درس دوم
 .1چه ارتباطی میبینید میان به هم ریختگی در فرودگاه امام خمینی و موضوع تفکر نوین و خردگرایی که در این درس مطرح
کردهام؟
 .2آیا ارتباطی میان رفتار ما در رانندگی با موضوع این درس میبینید؟
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