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 پژوهشگاهسخن 
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه بـه ا  ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن ین
 ییفراهم ساخت و بـا راهنمـا   1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كشـ  یعلمـ  ن نهادیحوزه و دانشگاه، ا انادتشان و همت اسیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهشـ « به

  افت.ی ارتقا
ـ  یرسالت سنگ یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خود خـدمات فراوان

 یه علمـ یتـاب و نشـر  كها  ف، ترجمه و انتشار دهیه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده
  رد.ك اشاره
  

 سه



  

گـرایش تـاریخ و تمـدن اسـالمی در     » تـاریخ «یان این كتاب به عنوان منبع درسی برای دانشجو
  .مند شوند مندان نیز از آن بهره مقاطع تحصیالت تكمیلی تدوین شده است. امید است سایر عالقه

شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر 

  جامعه دانشگاهی یاری دهند.
از مؤلفان محترم اثر، آقایان دكتر محمدعلی چلـونگر و دكتـر    داند الزم میدر پایان پژوهشگاه 

  .محمدباقر خزائیلی و نیز ارزیاب محترم، آقای دكتر سیدمحمود سامانی سپاسگزاری كند
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  مقدمه
  

مراحل گوناگون علم و چگونگی رشد و تكامل آن، با ادوار مختلف فرهنگ و تمدن بشر ارتباطی 
توان چنین تعریف كرد: بررسی پیدایش افكار و  ای كه تاریخ علم را می ناپذیر دارد؛ به گونه جدایی

عقاید نوین، اكتشافات و اختراعات، ابراز نظریات علمی مطابق با اوضاع فكری زمـان و محـیط،   
بسط علوم متفاوت، ارتباط مذاهب و موضع آنها نسبت به علم و نمودهـا و آثـار آن، جسـتجوی    

  ها. گیری ارزش های پیشین و اندازه روابط علمی هر دوره با دوره
از جمله اموری كه در آموزش هر شاخه از علم شایسته است كه وجود داشته باشد، آگاهی از 
تاریخ آن علم است. استادی كه بتواند مراحل تكاملی یك علم را در طول تاریخ آن برای طالبـان  

تر است؛ زیرا با بیان مراحل تدریجی پیشرفت  تفهیم مطالب موفقو دانشجویان خود بیان كند، در 
دهد و ذهن مخاطب را برای درك وضع  و تحول آن علم، پیوستگی طبیعی آن مراحل را نشان می

  سازد. كنونی آن علم آماده می
تواند تاریخ گذشته خود را فراموش  گونه كه هیچ ملتی نمی تاریخ علم جزئی از تاریخ است و همان

به علوم قـدیم اسـت، كنـاری نهـاد و      توان به دلیل آنكه مربوط ند و به كنار زند، تاریخ علم را هم نمیك
گونه نیست كه زنده كردن و دوبـاره رواج دادن آن   نیاموخت و تدریس نكرد. در تاریخ علم همیشه این

است؛ بلكه منظـور   حاصل ها بی علوم مهم باشد تا درنتیجه، گفته شود چنین عملی در بسیاری از حوزه
رو  شناختن كم و كیف فعالیت علمی و فرهنگی اقوام در گذشته و در ادوار مختلف تاریخ اسـت؛ از آن 

شـود و   كه این قسمت از زندگی آن اقوام بخش مهمی از تاریخ فرهنگ و تمـدن آنـان محسـوب مـی    
  شود. مین نمیهایش تأ ای است از زنجیره سنّت علمی كه اتصال آن، جز با شناخت حلقه حلقه

كنـد و   های دیگری از فرهنگ و تمدن یك ملت كمك مـی  آگاهی از تاریخ علم به فهم حوزه
شود. آگاهی از تاریخ علم، درواقع آگاهی از اخالق علمی و آشنایی بـا   گاه كلید فهم مشكالت می
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 اند. ها كشیده روح و سرگذشت دانشمندان بزرگ گذشته است كه در راه كشف حقیقت علم رنج
تواند فصل دلكشی از تاریخ كشور باشد و برای طالبان علم سودمند باشد. از آنجا كه  این خود می

گیـری   های خاص دانشمندان گذشـته اسـت، در جهـت    ها و نوآوری  تاریخ علم مشتمل بر شیوه
  تواند مؤثر واقع شود. های علمی امروزی می روش

هـا و ایجـاد عصـبیت     الش برای اثبـات برتـری  ها یا ت نامه تاریخ علم تنها شرح وقایع و زندگی
هـای   فرهنگی نیست. تاریخ علم در اسالم در پی آن است كه توان بخشی از فرهنگ جهانی و سنّت

هـای تـاریخی و سـیر     های حیاتی انسان را بازسـازی كنـد و جریـان    فكری در این رشته از فعالیت
  نی اسالم را در این میان تعیین نماید.ها در زمان و مكان را بازشناسد و نقش تمدن جها اندیشه

شده است، بیشتر درباره اساس تاریخ تمدن اسـالم اسـت و بـه     آثار و كتبی كه تاكنون نوشته 
رو، الزم  موضوع تاریخ علم كه عنصری مهم در تاریخ تمدن است، كمتر توجه شده است؛ از این

  شود.است این مسئله شناسانده شود و نقش آن در تمدن جهان روشن 
شـود. علـوم    تاریخ علم در تمدن اسالمی به دو دسته علوم دینی و علوم غیر دینی تقسیم مـی 

دینی در تمدن اسالمی علومی است كه از تفكر خود مسلمانان برخاسته است؛ اما علوم غیر دینی 
های دیگـر بـه تمـدن اسـالم وارد شـده و مسـلمانان آنهـا را         علومی است كه اصل آنها از تمدن

اند. از دسته اول، علـومی ماننـد قرائـت، فقـه، اصـول، تفسـیر،        ش داده و ساخته و پرداختهگستر
تر از دسته اول است. در این دسته بـه   حدیث، عرفان و كالم است. قسم دوم علوم بسیار گسترده

علومی چون پزشكی، ریاضیات، فلسفه، منطق، شیمی، فیزیك، مهندسی، نجوم، جغرافیا، تـاریخ،  
  توان اشاره كرد. اری میهنر و معم

های تاریخ علم در تمدن اسالمی در سـه فصـل درصـدد اسـت      این كتاب براساس سرفصل
تاریخ علم در تمدن اسالمی را بر پایه اسناد و مدارك معتبر و مقبول بررسی كند. ایـن فصـول بـه    

  شرح زیر است:
اه علـم در اسـالم،   با عنوان كلیات، موضوعاتی چون رابطه اسالم و علـم و جایگـ  ، فصل اول

جایگاه علمی ایرانیان در دوران باستان و دوران اسالمی، معرفی حوزه علمی اسـكندریه، معرفـی   
بنـدی علـوم در دنیـای اسـالم و      های دیگر به دنیای اسالم انتقال یافت، طبقه علومی كه از تمدن

نظر قرار داده است؛ علل گرایش مسلمانان به علوم مختلف را مد  
با عنوان تاریخ علوم غیر دینی در تمدن اسالمی، به تاریخ ریاضیات، نجوم، تـاریخ  ، فصل دوم
  پردازد؛ ، شیمی، فیزیك، پزشكی، فلسفه، منطق، تاریخ و جغرافیا میالحیل یا مكانیك طبیعی، علم
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وان تاریخ علوم دینی در تمدن اسالمی، به تاریخ علومی مانند قرائت، تفسیر، ، با عنفصل سوم

  ول فقه، فقه، كالم و عرفان و تصوف توجه كرده است.حدیث، اص

امید است این كتاب دانشجویان و پژوهشگران را به كار آیـد و عالقـه آنـان را بـرای مطالعـه      

  بیشتر در زمینه تاریخ علم در تمدن اسالمی برانگیزد.

ـ      در پایان بر خود فرض می گاه دانیم از فرهیخته ارجمند و مـدیر محتـرم گـروه تـاریخ پژوهش

االسالم والمسلمین رمضان محمدی كه زمینه انتشار این اثـر را بـه    حوزه و دانشگاه جناب حجت

كه افزون بر امـور  سپاسگزاری كنیم. همچنین از جناب آقای اسماعیل یارمحمدی  ،وجود آوردند

 تشـكر انـد،   بـر عهـده داشـته   گیری و روخوانی نهایی متن را نیـز   اداری مربوط به طرح، كار نمایه

شماریم و از سركار خانم شهناز خواجـه كـه ویـرایش     در این مجال فرصت را مغتنم می .كنیم می

  نماییم. اند، سپاسگزاری می اولیه متن را بر عهده داشته

  

  علی چلونگرمحمد

  و

  باقر خزائیلیمحمد

  

  

  





  
  
  

  فصل اول
  

   كلیات

  مفهوم علم در اسالم
كرد و یا علوم غیر دینی  مراد دین اسالم از علم چیست؟ و آیا اسالم تنها علوم دینی را تشویق می

هایی اساسی است كه همواره در طول تاریخ علـم در   نظر داشت؟ اینها پرسش مدو طبیعی را نیز 
طـور مفصـل    تمدن اسالمی به آن توجه شده است. علمای بزرگ اسالمی درباره این موضوع بـه 

و امامـان   ه از پیـامبر روایـات بازمانـد  آیـات قـرآن كـریم و    اند؛ اما با نگاهی به  كرده بحث می
است، همـه علـوم   توان دریافت كه چون دین اسالم مبتنی بر یكتاپرستی  خوبی می به معصوم

نظر است كه به  حول یك محور شكل گرفته است كه همان وحدانیت خداوند است و علمی مد
ینی باشد و چه غیـر  ها به اصل توحید كمك كند، چه آن علم د شناخت خداوند و رساندن انسان

توان گفت كه در جامعه اسالمی همواره بر علم و دیـن تأكیـد و بـه آنهـا      ترتیب، می دینی. بدین
هـای   شده است؛ زیرا از نگاه اسالم، علم در ذات خود حقیقتی واحد است كه از دیدگاه توجه می

سـالمی تطـابق   های گوناگون تقسیم شده است و باید با اصول و اهداف وحی ا مختلف به شاخه
بینی دینـی، هـدف نهـایی علـوم،      داشته و به آن پایبند باشد. به عبارت دیگر، در چارچوب جهان

های متافیزیكی اشـیا و جهـان اسـت. بـا      خواه علوم دینی و خواه علوم غیر دینی، رسیدن به جنبه
نظر اسالم است. توجه به مطالب یادشده بدیهی است كه علم به معنای عام كلمه مد  

دهد كه هیچ مفهومی به اندازه علم بر كل جامعه اسـالمی سـیطره    های اخیر نشان می بررسی
انـد؛ امـا    چنان كه در فرهنگ اسالمی بـیش از یكصـد معنـی بـرای آن برشـمرده      1نداشته است؛

توجـه بـه رویكـرد و بیـنش متفكـران       شایسته توجه است كه این معانی متعدد و مختلف كه بـا 
                                                            

  .25، صنظر متفكران اسالمی درباره طبیعتنصر، . 1
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اند، همگی هدفی واحد دارند و فقط راه رسیدن بـه اهـداف علـم متفـاوت      اسالمی متفاوت بوده
ترتیـب، در میـان    است كه همانا درك حقیقت مطلق و رسیدن به سرسلسله مقصود است. بدین

مسلمانان، مفهومی مشخص و مدون از علم وجود داشت كه براساس آن، علم فقط پاسخی فنـی  
های  انی و معنوی و متافیزیكی نیز داشت. یكی از ویژگیهای روح به مسائل مردم نبود؛ بلكه جنبه

بارز و بسیار مهم علوم اسالمی، توجه به معنویت به معنای بسیار وسیع كلمه است و اینكـه ایـن   
تر است و انسـان   جهان كلِ واقعیت نیست؛ بلكه جهانی موقتی و گذرا و كوچك در جهانی بزرگ

ت. بر ایـن اسـاس، دیـن از راه رشـد علـوم و فنـون و       باید بداند كه دنیای دیگری در پس آن اس
پیماید و در اسـالم بـر علـم و دیـن در كنـار       در میان امت، طریق هدایتگری خویش را می هنرها
های ماوراءالطبیعی علم اسالمی، علم و دیـن بـدون هـم     تأكید شده است؛ زیرا به دلیل جنبه هم

  یابد. معنایی نمی
موافق بـود كـه علـم در دنیـای اسـالم       توان با فرانتس روزنتال میبا توجه به مطالب یادشده 

براساس جغرافیای فرهنگی و دینی این سرزمین شكل گرفتـه و مخـتص آن اسـت و غیـر قابـل      
شناسـی هرگـز بـه كـل      های خـارجی از لحـاظ واژه   ترجمه به هر زبان دیگری است؛ زیرا معادل

كند. به همین سبب، وی تأكید دارد كه بـرای واژه علـم در اسـالم بایـد      یهای آن داللت نم جنبه
اش، یعنی  در معنای كنونی scienceبه معنای دانش را به كار برد تا از مفهوم  knowledgeاصطالح 

تـری   زیرا دانش در مقایسه با علوم تجربی مفهوم گسترده 1علوم تجربی جدید غربی، متمایز شود؛
گاه محدود بـه علـوم تجربـی     كند. افزون بر این، علم در اسالم هیچ از دانایی و آگاهی را بازگو می

رود علوم اسالمی یكپارچگی طبیعـت و   تر را دربر داشته است و انتظار می ای فراخ نبوده و گستره
شان دهد. اندیشه وحدت خداوند اصل بنیادی اسـالم اسـت كـه    درنتیجه، وحدت خالق آن را ن

و از این نظر، بین علوم خاص دینی و علـوم   2دهد الشعاع قرار می های دیگر را تحت همه اندیشه
  3طبیعی تفاوتی نیست.
اش را از دسـت نـداد.    گاه اهمیت كلـی و گسـترده   بینی اسالمی، علم هیچ درنتیجه این جهان

موزشی كه بر اشتیاق انسان به دانش مبتنی بود، عالقه بـه دانـش بـرای خـود     پس، در این نظام آ
دانش بسیار و به صورتی مؤثر برانگیخته شد. چنانچه علم و دانـش ایـن جایگـاه محـوری را در     

                                                            
1. Rosenthal, Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam, p.1-4. 

 .89، ص4چ ،از علم سكوالر تا علم دینیگلشنی،  برای آگاهی بیشتر ر.ك:. 2
  .69صهمان، . 3
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گرفـت   یافت و دانشمندان كمتری را دربر می اسالم نداشت، فعالیت ترجمه نیز كمتر گسترش می
  1شد. ودی صرفاً جوهری و آنی محدود میو به احتمال فراوان، به س

 علل رویكرد مسلمانان به علوم

ایمانی كه مبتنی بر آگاهی و دانش و شناخت خداوند  2را به ایمان فراخوانده است؛ ها انسان قرآن
رو، در نظام تربیتی اسالم، هر فردی برای داشتن ایمان باید آگاهی و شناخت كسـب   باشد؛ از این

ند و شناخت به عنوان مقدمه ایمان بر هر فردی واجب است. در طول حیـات عقالنـی اسـالم    ك
تـوان گفـت از صـدر     بر ایـن اسـاس، مـی    3همواره به این مسئله توجه و بر آن تأكید شده است.

بوده است و مسـلمانان بـا در   بخش  (زبان قرآن) دو عامل وحدتاسالم، دین اسالم و زبان عربی 
  كردند. دو اصل به علوم توجه می نظر گرفتن این

، بر اكـرم طور كلی، علوم دینی نخستین علومی بود كه در اسالم پدید آمد. در زمان پیـام  به
مسلمانان بـرای حـل مشـكالت دینـی و معنـوی خـود بـه آن حضـرت مراجعـه          جامعه نوپای 

ه دینداران چگونگی شناخت خداوند بـود.  كردند؛ اما پس از مرگ او، دشوارترین مسئله جامع می
شـد. خـود    مـی  بایست شرح و تفسـیر  میای از آن آمده است،  در قرآن شمهراه شناخت خدا كه 

كنـد؛ امـا پـس از آن    های شناخت خدا را تبیـین   بیش از همه شایستگی داشت كه رده پیامبر
ائـت قـرآن   گرفتنـد. علـم قر   حضرت، این مسئولیت را عالمان علوم قرآنی، از زن و مرد، بر عهده

علم تفسیر و علم فقه را كه سرآمد همه علوم اسالمی است، این افراد پدید آوردنـد. بـه دنبـال     و
ایجـاد شـد؛ همچـون     فتارهـای رسـول اكـرم   علوم دیگر برای حفظ و ثبـت سـخنان و ر   آن،

شناسـی را   روشزمینه فكری و برخـی از عناصـر   رجال، انساب و تاریخ. این علوم دینی  حدیث،
فراهم كرد كه پس از آن در علوم طبیعی استفاده شد. درنتیجـه، تنهـا پـس از آنكـه علـوم قرآنـی       

آوری شد، سنّت علمی اسالمی پا به عرصـه   كامل مدون و نخستین مجموعه حدیث جمع طور به
  4وجود نهاد.

                                                            
  .25، صمیراث كالسیك اسالمروزنتال، . 1
  .4_1و علق،  15؛ نمل، 9های زمر،  برای نمونه نگاه كنید به سوره. 2
النظـام  ك: شـریف القرشـی،   برای آگاهی بیشتر درباره دانش و علم و ارتباط آن با تعهـد و اخـالق در اسـالم ر.   . 3

  .180_178، صهالتربوی فی االسالم دراسة مقارن
 .20، صاسالم و علماقبال، . 4
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عنـوان دوران تقـوی، زبـان عربـی و      بـه  ، در دوران خلفای راشـدین پس از رحلت پیامبر
تدریج به خارج از  شد و توسعه یافت. در این عصر، فتوحات مسلمانان بهشریعت اسالم تقویت 

كشانده شد. علومی كه در آن فاصله زمانی انتشار یافت، افزون بر زبان عربـی   جزیره عربستان شبه
با توسعه متصرفات اسالمی، مسلمانان با مباحـث و مسـائل    1م، هنر پزشكی بود.و شریعت اسال
جزیـره   و درمجموع، شـبه  و مدینه رو شدند؛ زیرا جامعه كوچك اسالمی كه به مكه جدیدی روبه

و بـرای اداره   ای تبدیل شد های بزرگ به امپراتوری گسترده عربستان محدود بود، با فتح سرزمین
  تر به علوم بیشتری نیاز بود. این سرزمین وسیع

، مسـئله  اشاره كرد. پس از رحلت پیـامبر اكـرم   افزون بر این، باید به مسئله رهبری جامعه
تری  های بزرگ او سرآغاز اختالف و درگیری  و نحوه انتخاب و حیطه قدرتجانشین آن حضرت 

 2بعد شد و بخش اصلی حیات عقالنی جامعه اسـالمی را بـه خـود معطـوف كـرد؛     های  در دوره
های فكری و فلسفی گوناگونی پس  چنان كه به دنبال اختالف مسلمانان بر سر این مسئله، مكتب

می را با یك مفاهیم اسال در جهان اسالم پدیدار شد كه هر و در آغاز عصر تابعین از عصر صحابه
ها كه ابتدا میان قشر خاصی از مسلمانان وجود  كرد. این بحث های خود تفسیر و توجیه می ارزش

تدریج عمومیت یافت و باعث چنددستگی مسلمانان شد. ایـن مسـئله زمـانی شـدت      داشت، به
  یافت كه دستگاه خالفت وارد معركه شد و این امر به رشد علوم غیر دینی در اسالم كمك كرد.

های اولیه اسالمی مشغله ذهنی متفكران و عالمان اسالمی مسائلی بود كه بـا   رنتیجه، از قرند
هـای   توان گفـت یكـی از دغدغـه    یافت. می ارتباط می ر اكرمگسترش اسالم و جانشینی پیامب

ت، در كنـار قـرآن بـود كـه بـرای      ، با عنوان سنّاكرمپیامبر علمای اسالمی حفظ گفتار و رفتار 
مختلف بود. درنتیجه، احادیث را ثبت و بعدی باقی بماند؛ زیرا منبعی مرجع در مسائل  های نسل

م تفسـیر  ضبط كردند و كوشیدند احادیث جعلی را از احادیث اصلی متمایز كنند. در كنار آن، عل
مفیـد  ها و علم فقه بسیار  عرب خصوص برای غیر تدریج شكل گرفت كه به قرآن و حدیث نیز به

ویژه سنّت و اقسام احادیـث نبـوی    به و متن عظیم قرآنترش اسالم ضرورت یافت كه بود. با گس
بسیار متفاوتی با جامعه عربی داشتند كه  برای مردمی توضیح داده و تبیین شود كه سابقه فرهنگی

ای از علـوم   مشكالت سلسلهپرورش یافته بود. درنتیجه، برای رفع این در آن  حضرت محمد
  فهم شود. ها نیز قابل عرب برای غیر یامبرپدید آمد تا به كمك آن دین اسالم و سنّت پ

                                                            
 .212و  211ص ،التعریف بطبقات االمم: تاریخ جهانی علوم و دانشمندان تا قرن پنجم هجریاندلسی، . 1
 .22و  21، صهای عقالنی در اسالم سنتبرای آگاهی بیشتر ر.ك: دفتری، . 2
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ان قرآن، توجه این اساس، در نخستین گام به علوم تفسیر و توضیح زبان عربی، به عنوان زب بر 
عربی به صورت یكـی  زبان  اساس فهم قرآن بود. دستور نحو یا دستور زبان كهشد؛ همچون علم 

از اركان بزرگ فرهنگ اسالمی شكل گرفت؛ زیرا این علم برای مسلمانان، نخستین علم مفیـد و  
  1ای حیاتی داشت. كارآمد بود و برای فهم مبانی دین جنبه

هـای نخسـتین بـه آن توجـه      در كنار این علم، دانش انساب از دیگر علومی بود كـه در قـرن  
هـا و كاركردهـای جامعـه عـرب بـود.       ها با شـیوه  ازی غیر عربشد. هدف این دانش آشناس می

پرداخت، با نقش پدر و نیاكان آنـان در فتوحـات    هایی كه دولت به افراد می ها و مقرری مستمری
اسالمی ارتباطی مستقیم داشت؛ درنتیجه ممكن بود كه علـم انسـاب در ایـن امـر نقـش بسـیار       

حدیث توجه شد كه اساسی برای علم فقه  فسیر قرآن درسودمندی ایفا كند. در كنار آن، به علم ت
ها، استفاده شد. افـزون   خصوص غیر عرب بود. علم تفسیر در راستای درك درست مسلمانان، به

بر این، علومی مانند شعر، عروض، فقه و انواع دیگـری از علـوم، بـا توجـه بـه توسـعه جامعـه        
توجه این است كـه بیشـتر ایـن      ته جالبنك 2اسالمی، پاسخگوی مسائل اساسی مسلمانان بود.

كردنـد؛ زیـرا بـه دالیـل بسـیار، بـیش از        ها تدوین و تنظیم و هدایت می علوم دینی را غیر عرب
  3تنظیم كرد. ها به این علوم نیاز داشتند؛ چنان كه علم نحو را سیبویه ایرانی عرب

طـور طبیعـی رویكردهـای     ظهـور اسـالم، بـه    های توان گفت در نخستین سال درمجموع، می
با  خلدون خورد. ابن عقالنی چندان مشخص و مدونی در حوزه علوم دینی و شرعی به چشم نمی

كند كه در دوره صحابه و تابعین به تعلیم و تدوین نیازی نبـود و   توجه به این واقعیت تصریح می
كردنـد. تـا آنكـه     طور مستقیم به كتاب و سنّت رجـوع مـی   همسلمانان، به استناد حدیث ثقلین، ب

تفسـیر احادیـث صـحیح و     سـیر قـرآن و  فاصله بین صدور روایات و نقل آنها طوالنی و وضع تف
سـان، همـه علـوم شـرعی بـه اسـتنباط و        استخراج احكام از كتاب و سنّت ضروری شد. بـدین 

ی علوم غیر دینی به حوزه علـوم شـرعی و   تدریج پا استخراج نظر و قیاس نیازمند و از آن پس، به
  4دینی باز شد.

رو،  ق)، گسـترش و تكـوین اسـالم همزمـان رخ داد؛ از ایـن     132_41 :(حك در دوران اموی
فرآیند اسالمی شدن باید با توجه به جایگاهی بررسـی شـود كـه دوره امـوی در تكـوین اسـالم       

شـد و   طـور جـدی دنبـال مـی     سازی متصرفات اسـالمی بـه   داشت. در این عصر، سیاست عرب
                                                            

    .26و  25، صهای عقالنی در اسالم سنت. دفتری، 2  . 59، صالفهرستندیم،  ابن. 1
    .545_543، ص1، جخلدون مقدمه ابنخلدون،  . ابن4  . 59، صالفهرستندیم،  ابن. 3
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وز یـا مهـاجر در نـواحی مفتوحـه سـكونت      هایی از قبایل گوناگون به صورت سپاهیان پیـر  گروه
ها در مقایسه با فرهنگ مناطق مفتوحـه، تـا    با این حال، به دلیل ضعف فرهنگ عرب 1یافتند. می

آنهـا را    تـوان  طوری كـه مـی   ها در مردم محلی جذب شدند؛ به پایان عصر اموی بسیاری از عرب
رانیان، مجالی بـرای ابـراز نظـر و    خصوص ای در این وضعیت، ملل مغلوب، به 2شده نامید. ایرانی

رو، كوشـیدند در   ایفای نقش در دستگاه خالفت و مرحله عربی تمدن اسالمی نداشـتند؛ از ایـن  
تكامل و افزودن بر غنای علوم و تمدن اسالمی در این عصر كمك كنند و در تكـوین بسـیاری از   

  ی بر عهده گیرند.گیری و توسعه بود، نقشی اساس تدریج در حال شكل علوم دینی كه به
را توجیه  آیات قرآندر این عصر، اصوالً توجه دانشمندان اسالمی به علوم نقلی بود تا بتوانند 

هم بیشتر برحسب ضرورت زمان و نیاز جامعه به تكوین علوم دینی و همچنین آن  .و تفسیر كنند
اصـول و مبـانی آن بـود. تـا عصـر       برای رد شبهات و ایرادات دشمنان دین اسـالم بـه قـوانین و   

ها از تحصیل علم چشم پوشیده بودنـد؛   كردند. عرب ها دنبال می عباسیان، این علوم را غیر عرب
زیرا بر این باور بودند كه این كار در زمره صنایع و حرف است و سیادت و برتری آنان با اشـتغال  

ها  رسوخ كرده بود كه اگر فردی از عرب به حرفه و صناعت منافات دارد. این فكر تا آنجا در آنان
گفتند كه كار مـوالی (بنـدگان) را بـر عهـده      كردند و می خواند، او را سرزنش می صرف و نحو می

  گرفته است.
ق) 96_86 :(حـك  بن عبـدالملك  و ولید بن مروان  با وجود این مسئله، در دوران عبدالملك

ها به علم و دانش تغییر یافت. دولت امویان رنگ عربی بـه خـود گرفـت.     تدریج نگرش عرب به
و  یونـانی و در عـراق   های عمومی عربـی شـد؛ در حـالی كـه پـیش از آن در دمشـق       زبان دیوان

سـكه خاصـی ضـرب و در نظـام اداری و      بـود. همچنـین، امویـان    هـای شـرقی پهلـوی    والیت
دیوانساالری نیز راه را بیش از پیش برای متمركزسـازی حكومـت همـوار كردنـد و زبـان عربـی       

شبه رخ نداد و تقریبـاً تـا پایـان دوره امـوی طـول       رسمی دربار شد. این تحولی بود كه یك زبان
های مختلف خالفت اموی به عنـوان زبـان اداری جـای     بی در والیتكه درنتیجه، زبان عر كشید

  3خود را باز كرد.
                                                            

  .400و  328_324، صفتوح البلدانبرای آگاهی بیشتر ر.ك: بالذری، . 1
  .114، صعصر زرین فرهنگ ایرانریچارد فرای، . 2
؛ هاوتینـگ،  280، صتاریخ عـرب ؛ حتی، 301و  300، 193، صفتوح البلدانبرای آگاهی بیشتر ر.ك: بالذری، . 3

  .79_77ص ،م)750_661امویان نخستین دودمان حكومتگر در اسالم (
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خصوص كیمیاگری و پزشكی، عالقه  به علوم، به بن معاویه  بن یزید  در میان خاندان اموی، خالد
شهرت یافـت. وی بـه علـت عالقـه بـه كیمیـاگری،        مروان طوری كه به حكیم آل به 1وافری داشت؛

بـه نـام    را احضـار و بـه یـاری یكـی از علمـای اسـكندریه       گروهی از فیلسوفان یونانی ساكن مصـر 
استاد و راهنمای  خلكان های كیمیا را از یونانی و قبطی به عربی ترجمه كرد. ابن كتاب القدیم اصطفان

به عنوان اسـتاد خالـد نـام     از یحیی اسكندرانی رومی نامیده و ابوسلیمان سجستانی سوخالد را مریان
  3شد.  عربی ترجمه می های دیگر به بار بود كه در اسالم، متونی از زبان این نخستین 2برده است.

ق)، 65(حـك:   بـن حكـم   از معاصران مروان در همین زمان بود كه ماسرجویه یا ماسرجیس
را از سریانی به عربی ترجمه كرد و دو مقاله دیگـر نیـز    بن اعین اثر القس اهرون )حاویال( كناش

بـن   سی مقاله در طب بود. كتاب یادشده همان اثری است كه عمرحاوی به آن افزود. این كتاب 
ها یافت و نزد خود نگاه داشـت. وی   های بعد در كتابخانه ق) در سال101_99(حك:  عبدالعزیز

كه آیا آن را برای منفعت مسلمانان در اختیار آنان قرار دهد یا نه. سـرانجام، پـس از   استخاره كرد 
براساس این اقوال، تألیف  4چهل روز مصمم شد كه آن كتاب را در دسترس مسلمانان قرار دهد.

آغاز و با توجه به ضرورت علم  های علمی در دوره اسالمی از عصر خلفای اموی و ترجمه كتاب
 طب، این آثار زودتر و بیشتر از دیگر علوم ترجمه شد.

)، (شهری در منطقه فارس ایران ق در استخر303 كند كه در سال همچنین، مسعودی نقل می
ای ایرانی كتابی دید درباره علـوم و اخبـار پادشـاهان و سـاختمان شـهرها و خـرد        زاده نزد بزرگ

هـا نبـود. وی    و دیگر كتاب گاهنامه، نامه آیین، نامه خدایایرانیان. مطالبی در این كتاب بود كه در 
 های خزاین شاهان ایـران  ق، از روی كتاب113اآلخر سال  ین كتاب در جمادیدهد كه ا ادامه می

بـا وجـود    5ق) از فارسی به عربی ترجمه شد.125_105(حك:  نوشته و سپس برای هشام اموی
تـألیف و   رسد كه مؤلفان و مترجمان به تشویق و تحریـك امـرا و خلفـای امـوی     این، به نظر می

تـوجهی و   كردند و دربار عالقه و توجه خاصی به جلب و جذب آنها نداشت. این بی ترجمه نمی
  عالقگی امویان به علوم و علما دو علت داشت: بی

                                                            
  .214، صالتعریف بطبقات االمم: تاریخ جهانی علوم و دانشمندان تا قرن پنجم هجریاندلسی، . 1
 .276، صصوان الحكمه و ثالث رسائلسجستانی، . 2
  .304، صالفهرستندیم،  ابن. 3
  .232، ص1، جعیون األنباء فی طبقات األطباءبعه، اصی ابی ابن. 4
  .99، صالتنبیه واالشرافمسعودی، . 5
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هـا و   در این مدت یا به ادامه فتوحات خود توجه داشـتند یـا بـه كشـمكش     . خلفای اموی1
  صرفات؛های داخلی مت شورش

سازی و سیادت قوم عـرب، در ایـن مـدت همـه مشـاغل و امـور در        به علت سیاست عربی. 2
  1شمردند. ها بود و آنها نیز به دلیل نداشتن سابقه تمدنی، اشتغال به علوم را كوچك می اختیار عرب

به هر حال، رشد علوم هرچند به صورت آهسـته ادامـه داشـت و مسـلمانان نیـاز بـه علـوم        
كردند. درنتیجه، نخست به علـوم دینـی و سـپس بـه علـوم       بیش از پیش احساس می مختلف را

هـایی   شود كه مسلمانان براساس چه ضرورت عقلی توجه كردند. در اینجا این پرسش مطرح می
خصوص علوم عقلی، توجه نشان دادند. آیا تنها عالقه شخصی، آنان را به سوی علوم  به علوم، به

های متفـاوتی در   توان گفت علل و انگیزه ؟ برای پاسخ به این پرسش میعقلی گرایش داد یا خیر
  رویكرد مسلمانان به علوم عقلی در اسالم وجود داشته است:

های مذهبی جستجو كـرد.   انگیزه نخست مسلمانان در دریافت علوم بیگانه را باید در توصیه
آموزی و شـناخت   ادیث نبوی درباره علم و علماحو  های قرآن شد، سفارشچنان كه پیشتر گفته 

ترین انگیزه مسلمانان بود. آنان برای رسیدن به این شناخت به  طبیعت و انسان و خدا خود بزرگ
  علوم عقلی عالقه نشان دادند كه در اثر فتوحات اسالمی با آن آشنا شده بودند؛

سلمانان، قلمرو اسالمی حوزه علت اساسی دیگر مسائل سیاسی بود؛ زیرا با گسترش متصرفات م
وسیعی را تشكیل داد كه اداره درست آن نیازمند تشـكیالت اداری و اقتصـادی و دیـوانی متمركـز و     
قدرتمندی بود. برای دستیابی به این تشـكیالت، یـاری گـرفتن از علـومی چـون ریاضـی، هندسـه،        

كردند؛  یادگیری این علوم تشویق میتدریج دانشمندان را به  اخترشناسی، پزشكی و... نیاز بود. خلفا به
  تری ایجاد نمودند؛ كه از این رهگذر تشكیالت اداری منسجم خصوص خلفای عباسی به

دیگر انگیزه مسلمانان را باید حس كنجكاوی و میل به پیشرفت دانست؛ زیرا آنان به فرهنگ 
و... آنها را در سطح برتری از نظـر   ، عراق، شاممند بودند و در برخورد با ملل ایران خارجی عالقه

ها چگونـه بـدان    رو، طبیعی بود كه بخواهند بدانند این ملت فرهنگ و تمدن و علم یافتند؛ از این
ده كـرد.  تـوان اسـتفا   های مختلف دارند، چطـور مـی   هایی كه در زمینه اند و از دانش مرتبه رسیده

افزون بر این، باید توجه كرد كه در آیات و روایات اسالمی به داشتن حس كنجكاوی و پیشرفت 
  2تأكید شده است؛

                                                            
  .79و  78، صم)750_661گر در اسالم ( امویان نخستین دودمان حكومتبرای آگاهی بیشتر ر.ك: هاوتینگ، . 1
  .16، ص2ج، بحاراالنوارك: مجلسی، ر.باره  در این و امامان معصوم . برای آگاهی از روایات پیامبر اكرم2
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بر این، باید توجه كرد كه حضور ایرانیان در عرصه سیاسی تمدن اسـالمی بـه خلفـا و      عالوه
اوایل اسـالم، پـس از تثبیـت     ای كهن در علم داشتند و در درباریان انگیزه داد؛ زیرا ایرانیان سابقه

قلمرو اسالمی، به دنبال انتقال مواریث علمی خود به تمدن اسالمی بودند. این امر نیـز خـود بـه    
توجه مسلمانان به علوم عقلی كمك كرد و خلفای نخست عباسی را بر آن داشت تا علمـا را بـه   

  ترجمه و تألیف علوم تشویق كنند.
ها مبنی بر كوچك شمردن علـوم را تغییـر داد و از دوره    ربتدریج بینش قبلی ع این عوامل به

در حیات علمی تمدن اسالمی، رویكرد خلفـا و دربـار بـه علـم      ، با حضور فعال ایرانیانعباسیان
های اصـلی تشـویق دانشـمندان بـه فراگیـری علـوم و        متفاوت و دربار عباسیان به یكی از كانون

ها كاسـت و راه را بـرای    ش آن تبدیل شد؛ زیرا نفوذ ایرانیان از خشونت زندگی ساده عربگستر
های متفاوت بـود.   ها و پژوهش عصری جدید هموار كرد كه یكی از امتیازات آن، گسترش دانش

ها بود، جز دو بخش بر جای نمانـد: اسـالم كـه دیـن رسـمی       در این دوره، از آنچه خاص عرب
  1رفت. ز زبان قرآن و زبان رسمی دولت به شمار میعربی كه آن نیدولت بود و زبان 

 ممراكز علوم پیش از اسال

پـیش از مـیالد) و تصـرف منـاطق مختلـف و سـیطره        328_330به شـرق (  حمله اسكندر مقدونی
های تمدنی جهان آن روز از مصر تا هنـد   ، كانوندر مصر و بطلمیوس در ایران جانشینان او سلوكوس
بود. در این مركز علمی، علوم  و مدرسه آتن ترین مركز علمی آن روزگار، یونان را به هم پیوند داد. كهن

  شد. جغرافیا تدریس میمختلف همچون منطق، فلسفه، ریاضیات، نجوم، طب، طبیعیات و 
براساس علوم فلسـفی و مـاورائی بـود، بـا      از آنجا كه تعالیم مكتب یونان در آتن و اسكندریه

چارچوب علم الهی (الهوت) تطبیق داشت؛ بنابراین، توجه رهبران و متفكران كلیسـا بیشـتر بـه    
مذهبی هم مبلّغ فرهنگ یونـانی بـود و    مباحث فلسفه یونانی معطوف بود. كلیسا به عنوان نهادی

ویژه آتن، تـدریس   ترین علومی كه در مدرسه یونانی، به رو، مهم از این 2هم مبلّغ كیش مسیحیت؛
شد، فلسفه و منطق بود. بعدها، فلسفه كه تا زمـان افالطـون راه و رسـم خاصـی داشـت، بـا        می

رهبری ارسطو از لحاظ علوم طبیعی جنبه تخصصی یافت و در مباحث طب و نجوم و ریاضـیات  
  3متمركز شد.

                                                            
    .32ص، انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی. اولیری، 2  . 371، صتاریخ عربحتی، . 1
  .31همان، ص. 3
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هم فرهنگ و تمدن یونانی كه پس از اسكندر مطرح شد، موضوع زندگی م های  یكی از ویژگی
تـدریج    المللی آن بود. این نوع نگرش، ادبیات خاصی را به همراه داشـت و بـه   وطنی و بین جهان

نقدهای ادبی شكل علمی به خود گرفت. با پدیـد آمـدن فلسـفه نوافالطـونی كـه طـرح آن بـه        
ر یونان پدید آمد و چند قرن بر یونان تأثیر نهاد. بعـدها،  رسد، حیات جدید علمی د فیثاغورث می

زبان رواج یافت. اساس فلسفه نوافالطونی كـه بـر بنیـاد آرای     این اندیشه میان مسیحیان سریانی
ریزی شده بود، بعـدها در جهـان اسـالم نفـوذ یافـت و در میـان        افالطون و علم الهی ارسطو پی

  1متفكران طرفدارانی پیدا كرد.
ونانی براساس اقدامات و افكار بقراط ایجاد شد. اصول طب بقراط مبنـایی بـرای اطبـای    طب ی

 2های سریانی و عربی صورت گرفت. های متعددی از آثار وی به زبان بعد از او شد؛ چنان كه ترجمه
م) از دیگر پزشكان یونانی بود كه آثارش به زبان عربـی ترجمـه شـد. وی در    200جالینوس (متوفی 

ای در علـم   العـاده  های بسیاری در علم طـب نگاشـت، اهمیـت فـوق     كه كتاب هرن (هارون)كنار ا
  3دانند. پزشكی دارد. اهمیت آثار هارون تا آنجاست كه پزشكی اسالمی را متأثر از آثار وی می

دستاوردهای مهمی به همراه  ندتا ه هایی از مصر مĤبی بر سرزمین توسعه فرهنگ هلنیسم یا یونانی
آورد و تأثیر درخور توجهی بر این مناطق گذاشت؛ تا آنجا كه چهار حوزه عمده در این مناطق ایجـاد  

و  و نصـیبین ) یـا اورفـا   ادسـا ( رهادر  ؛ دوم، مراكز علمی شاماتشد: نخست، مركز علمی اسكندریه
های علمی و  ؛ چهارم، مراكز علمی هند كه جزء كانوندر ایران شاپور ؛ سوم، مركز علمی جندیانطاكیه

  در امتداد حركت علمی آتن قرار داشتند. نوعی شدند و به فرهنگی فعال آن روزگار محسوب می

 در دوران باستان پیشینه علمی ایرانیان
اساسـاً تـاریخ بـا     های كهن بشری است؛ بلكه به عقیـده هگـل   تنها یكی از تمدن تمدن ایرانی نه
های  آغاز شد. هگل در سنجش تاریخ باستان به این نتیجه رسیده است كه تمدن امپراتوری ایران

انـد؛ بنـابراین، بایـد خـارج از      طور ذاتی ایستا بـوده  با وجود همه شكوه و عظمت، به و هند چین
  4تاریخ محسوب شوند و ایرانیان را نخستین قوم تاریخی دانست.

                                                            
  .36، صتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیاحمدی،  جان. 1
  .54، صانتقال علوم یونانی به عالم اسالمی . اولیری،2
  .58همان، ص. 3
  .330، ص1، جشناسی  نخستین همایش ملی ایرانمجموعه مقاالت محقق داماد، . 4
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وضعیت علمی ایرانیان در اعصار كهن بسیار انـدك و آمیختـه بـا افسـانه و     اطالعات درباره 
اساطیر است. چنانچه علم به معنای وسیع كلمه، یعنی به مفهـوم برخـورداری آگاهانـه انسـان از     

تـوان   در نظر گرفته شود، می 1طبیعت و واكنش معقول وی به آن یا در یك كالم به معنای دانش،
  هایی بس كهن دارد. ایران ریشهگفت كه اندیشه علمی در 

غربـی ایـران     میالد در برخی از جوامع متمـدن واقـع در جنـوب    از حدود هزاره سوم پیش از 
در ناحیـه   و بعـدها تمـدن بابـل    فضای علمی وجود داشـته اسـت. در آن زمـان، تمـدن سـومر     

ش از میالد در منطقه جنوب غربی ایران نیز تمـدن  پی 12رودان به شكوفایی رسیدند. در قرن  میان
هـای متشـكل از كاتبـان     هـا و حلقـه   ها به نیایشگاه ایالمی حضور داشت. جو علمی این فرهنگ

ها و ابـداعات چشـمگیری    شد؛ اما با وجود محدود بودن فضای علمی، اندیشه معابد محدود می
در اثـر ارتبـاط    2های علمی نضج گرفت. شناسی و هندسه در همان حلقه در علوم ریاضی و ستاره

كردند؛ چنان كـه مادهـا در دوران    ها، آنان از دستاوردهای علمی همدیگر استفاده می میان این تمدن
ها از تشـكیالت اداری و سیاسـی و همچنـین دسـتاوردهای      و بعدها با بابلی ها روابطشان با آشوری
ه بردند؛ تا آنجا كه ظاهراً پس از فراگرفتن فرهنگ بابلی بود كـه بـا   طور طبیعی بهر علمی این ملل به

آنها  پس از آنكه هخامنشیان 3گانه خورشید و دایره انقالب خورشیدی آشنا شدند. های دوازده خانه
  ها و دستاوردهای علمی و فنی آنان به هخامنشیان رسید. را نابود كردند، سنّت

ق.م) نیز همواره به توسعه علوم و احترام بـه دانشـمندان   330_529پادشاهان هخامنشی (حك: 
ها و تشكیل مجامع فرهنگـی و   ها و دانشكده و تشویق هنرمندان توجه داشتند و با تأسیس كتابخانه

بودنـد.  ها و تواریخ ایام به دنبال رونق علمی در جامعه ایران و گستره امپراتوری خود  تدوین سالنامه
توان برشمرد:  ها را می های معروف عهد هخامنشی كه از آنها یاد شده است، این نمونه از كتابخانه

جنـب آتشـكده    ، گنج شیپكیان یا شـیزیكان در تخت جمشید ها) نوشته كتابخانه دژنبشت (قلعه
كه كتب و اسناد و دفـاتر   4و كتابخانه سمرقند ، اگره محلی در هگمتانهدر آذربایجان آذرگشنسب

  شاهی در آنجا مضبوط بود.
 5پژوهان بوده است. ها در اختیار خردمندان و دانایان و دانش ، این كتابخانهبه گفته حمزه اصفهانی

                                                            
1. knowledge 

    .56، صپژوهشی در اساطیر ایران. بهار، 3  . 72، ص1، جتاریخ علم در ایرانفرشاد، . 2
  .127_125ص ،شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیانپیگولفسكایا، . 4
 .29_27، ص1، جواألنبیاء)تاریخ پیامبران و پادشاهان (سنی ملوك األرض اصفهانی، . 5
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وطنـی   ای جهـان  چنان كه پیشتر گفته شد، هخامنشیان به دلیـل سیاسـتمداری مـذهبی، اندیشـه    
داشتند. بر همین اساس، دربار هخامنشی برای جلب دانشمندان بیگانه ارزش بسیاری قائل بود و 

بـر   ریچـارد فـرای   1پذیرفت. خوبی می شفان فینیقی و اخترشناسان بابلی را بهپزشكان یونانی و كا
پیوسـته در پـی جلـب     اگر بتوانیم مطالب منابع یونانی را باور كنیم، شاهان ایران«این باور است: 

های بزرگ بودنـد؛ ولـی    اشكردن دانشمندان و فیلسوفان یونانی به دربار خویش با دادن قول پاد
  2».كمتر در این كار كامیاب شدند

طور كه علم پزشكی و حكمـت و علـوم    ق.م) همان486_522(حك:  اند داریوش اول آورده
كـه   های نجومی نیـز نظـر داشـت؛ چـرا     كرد، به توسعه علم هیئت و بررسی طبیعی را تشویق می

مفید باشد. حتی دو نفر از منجمان بزرگ كلدانی به تشویق او و  ممكن بود این علم در دریانوردی
جانشینانش بسیار در این راه كوشیدند. چنان كه اشاره شد، بـا وجـود اطالعـات انـدك دربـاره      

تـوان گفـت كـه علـم در طـول ایـن        شواهد می  ، با توجه بهوضعیت علمی در عصر هخامنشیان
و پادشاهان هخامنشی همواره به این مهم توجه داشتند. توسـعه علـوم و   امپراتوری رونق داشت 

آموزی، همچون جریانی سیال در گستره امپراتوری هخامنشی، در میان ملـل مختلـف پـیش     علم
 3رفته است. سهم ایرانیان نیز در این حركت انكارناپذیر است. می

در ایران باستان (هخامنشیان)  شود كه گاه درباره وضعیت علمی با وجود این مطلب، دیده می
  چنین آمده است: تاریخ كمبریجاند؛ چنان كه در  قضاوت كرده  طرفه به صورت نادرست و یك

پژوهـی و   در زمان هخامنشیان نه ادبیات پارسی وجود داشت، نه توسعه فرهنگـی و نـه دانـش   
دانش ایرانی. پزشكان دربار هخامنشی از متخصصان مصری و پزشكان عمومی یونان تشكیل 

هـای عمیـق در معمـاری     شدند و معماری دوره هخامنشی از زمان كوروش بـزرگ، ریشـه   می
  4. و...مصری داشت  یونان و لیدیایی و تا حدودی

را باید سرزمین تكمیل و گسترش علوم و مبادالت فرهنگـی   این در حالی است كه سرزمین ایران
 بین كشورهای متمدن زمان دانست؛ زیرا از همه علـوم و فنـون منـاطق امپراتـوری هخامنشـیان     

یان انسجام یافت. البته به دلیل نبود مـدارك كـافی،   شد و این علوم در قلمرو هخامنش استفاده می
تـوان گفـت    كم می سهم خود ایران از علوم هخامنشی تا حدی نامعلوم است. با این حال، دست

                                                            
   .204ص، میراث باستانی ایران. فرای، 2  . 73ص ،تواریخ (تاریخ هرودت)هرودت، . 1
  .186و  185، 124_121، صعلم در ایران و شرق باستانجمعی از نویسندگان، . 3
  .119ص، ه هخامنشیان (از مجموعه تاریخ كمبریج)تاریخ ایران دور (به سرپرستی)، گرشویچ. 4
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آوری كرد،  زمین را جمع كه ایران هخامنشی از این نظر كه در برابر دانش یونانی، تمام علوم مشرق
ن آنكه باید به این نكته نیز توجـه كـرد كـه علـم     سهم بسیار مهمی در پیشرفت علم داشت. ضم

رو خود را به مرزهای سیاسی یا قـومی یـا فرهنگـی محـدود      هیچ وطنی دارد و به خاصیتی جهان
های مختلف تشكیل شده و هر قوم و تمدنی به نسبت خود در راه  كند؛ بلكه از علوم فرهنگ نمی

  توسعه علوم تالش كرده است.
در مسـائل علمـی    ایرانیـان «موافق بود كه:  توان با نظر سیریل الگود یبا توجه به این مطلب م
انـد. آن را ضـمن تغییـر و تكمیـل چنـان       افروز باشند، مشعلدار بوده همیشه بیش از آنچه مشعل

قاطع و جامع بیـان  توسعه بخشیدند كه باألخره به یونانیان رسید و آنها توانستند آن را به صورت 
براساس فرضـیه پزشـكی ایرانیـان،     چنان كه بقراط و یونانیان 1؛»كنند و به شكل مستقل درآمدند

  2شناسی را بنیان نهادند. علم تشریح و آسیب
 سرآغاز تحوالتی جدید در تاریخ شرق (ایران) شد. اسكندر مقـدونی  به ایران اما حمله اسكندر

، آخرین پادشاه هخامنشی، را به قتل رسانید و به قلمـرو وی اسـتیال   با حمله به ایران، داریوش سوم
بود، رونوشتی برداشته و بـه   های اصطخر ا و خزینهه از آنچه در دیوان«، ندیم یافت. بنا به روایت ابن

های مورد نیازش فارغ شد، آنچه به خط  برداری زبان رومی و قبطی برگردانید و پس از آنكه از نسخه
های خود را از علوم نجوم و طـب و طبـایع گرفتـه و     فارسی در آنجا بود، به آتش افروخته و خواسته

 دست آورده بود، بـه مصـر    ها و علمی به سایر چیزهایی كه از علوم و اموال و گنجینهها و  با آن كتاب
تـرین   ، بزرگجمشید ظاهراً طی حمالت اسكندر بود كه كتابخانه دژنبشت تخت 3».روانه داشت...

  جمشید یكسره سوخت. ، در آتش تختهای عهد هخامنشی مخزن كتاب و نوشته
تأسـیس شـد. سـلوكیان خـود را یونـانی       در ایـران  سلوكیان  پس از اسكندر مقدونی، دولت

رغـم   دانستند و به دنبال توسعه فرهنگ یونان در جامعه ایران و یونانی كـردن آن بودنـد. علـی    می
تالش اسكندر و جانشینانش، آنان نتوانستند در جامعه ایرانی، خاصه در روند حكمت و اندیشـه  

. حتی در این میان، اندیشه یونانی از حكمت آن، تأثیری بنیادین بگذارند و ایرانیان را یونانی كنند
  ویژه ایران، یعنی اندیشه زرتشت و بعدها مانی، تأثیر پذیرفت. و اندیشه شرق، به

ویـژه در   برخـی از شـهرهای بـزرگ ایـران، بـه      در 4در این مقطع تاریخی، فرهنـگ هلنیسـم  
                                                            

  .37، ص2، چهای خالفت شرقی تاریخ پزشكی ایران و سرزمینسیریل، . 1
   .439و  438. همان، ص4  . 436، صالفهرستندیم،  ابن. 2

4. Hellenism 



  تاریخ علم در تمدن اسالمی      18

  

ه، ایرانیان با فرهنگ و های حكومتی، مؤثر واقع شد؛ اما در بطن جامع های اشراف و خاندان گروه
درپـی، سـرانجام    های پی ها و سرپیچی آیین و باورهای تاریخی به زندگی خود ادامه دادند. با قیام

 الطوایفی اشكانیان برچیده شد و نظام ملوك از ایران ق.م، بساط فرمانروایی سلوكیان129در سال 
  ای به جامعه بزرگ ایرانی بخشید. زهحیات تا

و دیگـر منـاطق    های سنّت علمـی در ایـران   م)، پایه224ق.م_247(حك:  در دوره اشكانیان
سازی بـه شـمار آورد. در همـین عصـر،      توان این دوره را دوره آماده گذاشته شد و از این نظر می

شناسـی را   رفتند و سنّت ریاضی و سـتاره  به هندوستان ر از سیستانهای ستاینده مه گروهی از مغ
  1در سرزمین هند قوام بخشیدند.

بـود.   م) از بسیاری لحاظ عصر رشد و شكوفایی فرهنگی ایرانیان633_226(حك:  عصر ساسانی
آنان در این دوره، ضمن آشنایی با حكمت یونانی و با تكیه بـر دانـش و فرهنـگ پیشـینیان (اندیشـه      

این نگرش و رویكرد از همـان آغـاز دوره    كمك كردند. های علم در ایران ) به تقویت بنیانزرتشت
پس از آنكه زمام امور را  اردشیر بابكان«، ندیم شود؛ چنان كه بنا بر روایت ابن ساسانی مشاهده می

هـایی كـه نزدشـان بـود،      فرستاد تا از تمام كتاب و روم ، چینبه دست گرفت، مردمانی را به هند
آوری  بود، برآمده و همه آنها را جمع ر عراقبرداری نمایند و به جستجوی مقداری هم كه د نسخه

این مطلب  2».كرده و از آن پراكندگی درآورد و اختالفی را كه در آنها پیدا شده بود، برطرف كرد...
  كند. عالقه و توجه شاهان ساسانی را، از آغاز روی كار آمدن، به علم و دانش بازگو می

م)، ترجمه آثار خارجی، اعم از یونانی و رومـی و هنـدی،   633_226در عصر ساسانی (حك: 
طـور جـدی    موضوع از دوره اردشـیر بابكـان و ظـاهراً بـه      ندیم، به این شد. بنا بر روایت ابن آغاز 
 در گـرد  ر اردشـیر شـاپور پسـ  «آمـده اسـت:    تـاریخ ابوالفـداء  در  3توجه شد. عصر شاپور اول در

وی  4».داد های فلسفه و ترجمه آنها به زبـان فارسـی اهتمـام زیـادی بـه خـرج مـی        كتاب آوردن
هـای مختلـف اعـم از طـب      داد آثار متعـددی از دانشـمندان یونـانی و هنـدی در زمینـه      دستور

ن در ایـن عصـر، پزشـكی هنـد     شناسی و فلسفه به زبان فارسی برگردانده شـود. همچنـی   ستاره و
ظـاهراً   5ای كردنـد.  توجه ویـژه  و چین شناسی هند ایران آوردند و به اصول پزشكی و ستاره به را

                                                            
 .74، ص1ج ،تاریخ علم در ایرانفرشاد، . 1
  .20_18، ص1، جپیامبران و پادشاهان (سنی ملوك األرض واألنبیاء)تاریخ  ؛ اصفهانی،437، صالفهرست ندیم، ابن. 2
  .50، صالبشر المختصر فی أخبار . ابوالفداء، 4  . 437ندیم، همان، ص ابن. 3
  .98، صها در زمان ساسانیان تاریخ ایرانیان و عربنولدكه، . 5



 19      كلیات

 زمــین وارد شــدند و طــب بقراطــی را در مشــرق بــه ایــران همــین دوره، پزشــكانی از یونــان در
  1دادند. رواج

هـای چنـدی از زبـان پهلـوی بـه عربـی ترجمـه شـد و          در علم هیئت و نجـوم نیـز كتـاب   
دربـاره شـاپور    2های فراوانی از دانشمندان ایرانی به محیط اسالمی راه یافت. ترتیب، كتاب بدین
هـای علمـی و فلسـفی را از یونـان بـه       فرستاد تا كتاب به یونان ای را از ایران عده«اند:  نوشته اول

آن را استنساخ  آوری شد و مردم ایران جمع شاپور ها در شهر گندی فارسی انتقال دهند. این كتاب
 ن فعالیت علمی در عصـر ساسـانیان  تری اما بیشترین و منسجم 3».اند كرده، مورد استفاده قرار داده

علـم بـزرگ   «بر این باور اسـت:   سن بود؛ چنان كه كریستین در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان
  4».شود تمدن ادبی و فلسفی ایران با خسرو اول آغاز می

به علم و دانش را یكی از عوامل بسـیار مهـم در جنـبش     عالقه و دلبستگی خسرو انوشیروان
اند كه این پادشاه اغلب با فیلسـوفان و دانشـمندان    اند؛ چنان كه نوشته فرهنگی این عصر شمرده

بـه دسـتور وی،    5ورزیـد.  كرد و به این كار بسیار عشـق مـی   در مسائل علمی و فلسفی مباحثه می
شدند تا در آفرینش جهان و سایر مسائل فلسفی بحث كنند. همچنین، مقرر كرد  موبدان جمع می

كه هر سال برای آزمایش پزشكان مجلس امتحانی تشكیل دهند و خـود بـا كمـال عالقـه در آن     
و داد كه حكیمان  چنان به این مباحث و مناظرات علمی عالقه نشان می 6كرد. مجلس شركت می

خسـرو انوشـیروان بـا تعلیمـات      7پنداشـتند.  دانشمندان یونانی وی را از شاگردان افالطـون مـی  
هـای آنـان بـه پهلـوی ترجمـه شـود.        آشنایی داشت و دستور داد بیشتر كتاب و ارسطو افالطون

ان رومـی و سوفسـطایی و   های پهلوی به آثـار ارسـطو و فیلسـوف    های فراوان كتاب درواقع، اشاره
هـای   هـا و مكتـب   طیف گسترده واژگان علوم عقلی در این آثار، برآمده از حضور جـدی جریـان  

  8فلسفی در آن روزگار بود.
را گسـترش   شاپور برای استفاده بهتر از دانشمندان غربی (مسیحی)، مدرسه جندی انوشیروان

شـاپور بـه    به شهر جندی چنان كه پیشتر اشاره شد، بنا به روایات اسالمی از زمان شاپور اول داد.
                                                            

    .439، صالفهرستندیم،  . ابن2  . 101همان، ص. 1
  .115، صتاریخ یعقوبی: یعقوبی، ر.كبرای آگاهی بیشتر . 3
    .133و  132، صتاریخ الحكما. قفطی، 5  . 297، صایران در زمان ساسانیانسن،  كریستن. 4
  .206، صفرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبیات عربیمحمدی، . 6
 .147و  146، صحاضرترین عصر تاریخ تا عصر  تاریخ ادبیات ایران از قدیمهمایی، . 7
  .103_100، صفهرست ماقبل الفهرست (آثار ایرانی پیش از اسالم)اذكائی، . 8
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مركز اصلی رشـد علـوم و    شد. این شهر در عصر خسرو انوشیروان عنوان مركزی علمی توجه می
این شـهر خیلـی زود مركـز مهـم      1د.رفت كه در دوره وی آغاز شده بو نهضت علمی به شمار می

خصوص علم طب در آن رواج یافت. در عصر انوشیروان، این شهر یكی از مراكـز   علمی شد و به
مذهب و محل تعلیم طب یونانی و آمیزش آن بـا طـب ایرانـی و     مهم برای تجمع علمای مسیحی

  طب بود.هندی شد. در آن دوره، توجه علما كمتر به فلسفه و ریاضیات و بیشتر به 
و بیمارستان آن در اواخـر عهـد ساسـانی بـه مراحـل عـالی        شاپور اصوالً مدرسه طب جندی

سـرعت پـیش رفتنـد؛ از     های علوم بـه  شهرت خود ارتقا یافت. دانشمندان این دانشگاه در رشته
ردنـد كـه از   هـا ایجـاد ك   هـای بـدیعی در درمـان بیمـاری     جمله با استفاده از داروشناسـی روش 

های علمی دیگران را اقتباس و  برتر بود. همچنین، این پزشكان روش و هندی های یونانیان روش
آنها را با كشفیات خود تعدیل و تكمیل كردند. به عالوه، قوانین و اصول طبی را تنظیم نمودنـد و  

 2. د...كردن كارهایی را كه انجام داده بودند، ثبت 

شاپور، نفوذ اصول یونانی در این دانشگاه شدت یافـت؛   با مهاجرت پناهندگان مسیحی به جندی
شاپور عالوه بر دانشكده پزشكی و  كه تأثیر مكتب نوافالطونی درخور توجه است. در جندی طوری به

نیز خـود پیـروی از   ای در كنار آن بود و این  ای برای نجوم و رصدخانه بیمارستان مجاور آن، دانشكده
در كل، بایـد بیـان    3رود. دهد و تحصیل ریاضیات و نجوم به شمار می را نشان می دانشگاه اسكندریه

و از آن راه بـه   شـاپور  بـه جنـدی   و نصـیبین  از طریق رها كرد كه میراث علم یونانی توسط نسطوریان
  4شاپور بیشتر انتقال بود تا ایجاد. ، هدف اصلی جندیانتقال یافت. به نظر جورج سارتن بغداد

  حوزه علمی اسكندریه
ق.م)، 283_367( جانشینان بطلمیوس اول سوتر، یعنی مركزیت علمی اسكندریه از دوره بطلمیوسیان

تسلط یافت. با مركزیت  بود كه پس از مرگ اسكندر بر مصر وی سردار معروف اسكندر آغاز شد.
و یكـی از مراكـز برخـورد افكـار      ن یونـان و وارث تمد 5، این شهر جانشین آتنیافتن اسكندریه

                                                            
  .64، صمعجم البلدان حموی،شاپور ر.ك: یاقوت  برای آگاهی از تأسیس شهر جندی. 1
  .133، صتاریخ الحكما. قفطی، 2
 .113 و 112، صانتقال علوم یونانی به عالم اسالمی . اولیری،3
  .408و  407، ص1، جای بر تاریخ علم مقدمه. سارتن، 4
توان گفت پس از مرگ اسكندر مقدونی، ارسطو كه معلم اسكندر بود نیـز   درباره علت بسته شدن مدرسه آتن می. 5

مهری واقع شد و نزدیك به یـك سـال بعـد در انـزوا از دنیـا رفـت، بعـد از ایـن اتفـاق و همزمـان بـا             مورد بی
 


