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چكيده

ل تاريخي علل شكوفايي علوم طبيعي در ايران پـس از اسـالم مـي            مقاله حاضر به تحلي   

پردازد و با بررسي و نقد تبيين هاي صورت گرفته در مورد خيزش علمـي قـرون سـوم تـا           

. ه دهـد  يـ پنجم هجري در ايران، تالش مي كند تبييني قانع كننده از اين رخداد تـاريخي ارا               

امكان عينـي و عليـت كـافي    و » وايت  علّير«استفاده از با روش تحقيق به كار گرفته شده،    

مورد اسـتفاده  حاضر در مقاله   و  ه شده   يماكس وبر است كه به منظور آزمون روايت علّي ارا         

شعارهاي تساوي گرايانه اسالمي موجـب      مبتني بر تحليل صورت گرفته،      . قرار گرفته است  

به دنبـال آن    . شدحذف سيستم شبه كاستي دوره ساساني و سرنگوني دولت قبيله اي اموي             

با نفوذ اشراف ايراني به دربار عباسي و انتقال فرهنگ و ارزش هاي علـم پـروري از ايـران              

عصر ساساني به دولت، در بستر ثبات سياسـي و مكنـت مـالي حكومـت عباسـي موجـب                    

 ايـن شـكوفايي بـا شـكل گيـري           .و جهـان اسـالم گرديـد      شكوفايي علوم طبيعي در ايران      

ل قرون سوم و چهارم هجري در ايران به اين دولت ها منتقل شـد       حكومت هاي نيمه مستق   

.و رشد علمي اين قرون را رقم زد

.يروايت علّ، علوم طبيعي، ايران، اسالم، شكوفايي علمي:هاكليدواژه

مقدمه

رفـت و توسـعه جوامـع محـسوب مـي      علوم طبيعي امروزه به عنوان عاملي اساسي در پيش   

رفتـي كـه در     رفته با استفاده از پيش    ل توجهي از توسعه جوامع پيش     به عبارتي، بخش قاب   . شوند
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اين علوم از آنجا كه شناخت انسان ها را نـسبت           . علوم طبيعي صورت گرفته، محقق شده است      

به طبيعت افزايش مي دهند، به ويژه در شكل اثباتي خويش، منجر به افزايش سلطه انسان ها بر                  

ـ        بر تغي انسان ها را    طبيعت شده و     ا اميـال و نيازهـاي انـساني        ير آن در جهت سازگار سـاختن ب

،زيبـاكالم (علوم طبيعـي را چـه علـت توسـعه جوامـع بـدانيم             رفت در   پيش.  مي سازند  ترتوانا

همـراه و   ، در هـر صـورت       )1388،علمـداري ( و چه معلول وضعيت اقتصادي جامعـه       )1375

همراهـي توسـعه    . لمداد مـي گـردد    نشانه يا عامل توسعه يك جامعه ق      همگام با توسعه است و      

ايـن  ها در كـشورهاي توسـعه نيافتـه،         علوم طبيعي در كشورهاي توسعه يافته و عدم توسعه آن         

رفت نكرد و بـه ويـژه   چرا اين علوم در كشورهاي جهان سوم پيشله را به وجود آورده كه      أمس

ه است، اين پرسـش      را نيز داشت   )1358،فراي(»زرينعصر  «براي كشوري چون ايران كه سابقه       

شود كه چه شد كه علوم در زماني در اين جامعه توسعه يافت و چرا اكنون آن اتفـاق                   مطرح مي 

تحقيقات مقطعي قابل تـوجهي     در پاسخ به اين پرسش ها،       . تاريخي دوباره به وقوع نمي پيوندد     

فتـه و  با مقايسه وضـعيت سـازمان علـم در جوامـع توسـعه يا         ها  آن عمده    كه انجام گرفته است  

انـد و بـه دنبـال آن        علت عدم توسعه يافتگي علمي جامعه ايران را تبيـين نمـوده           توسعه نيافته،   

ـ اراشـود،  توصيه هايي در راستاي تغيير شرايطي كه به زعم آنان موجب توسعه علم مي    ه شـده ي

 مشكلي كه اين دسته از تحقيقات دارند، همان مشكلي اسـت كـه بـر نظريـات نوسـازي                    .است

ارد است؛ بدين معني كه در نظر نگرفتن شرايط تاريخي كـه موجـب بـروز توسـعه در       توسعه و 

كه معلول هـاي  است  گرديده، باعث شده  ديگرجوامعي و عدم توسعه يافتگي در برخي جوامع      

 و توصـيه هـايي در جهـت          آن گذاشته شـود    ايجاد كننده توسعه تاريخي جامعه به حساب علل       

دليل ناسازگاري با بافت و وضعيت تاريخي جامعه، كارا نباشـند         ه شود كه به     يتوسعه يافتگي ارا  

 همچـون تقـدير     ي عوامل  به عنوان مثال،   .علل عدم شكل گيري آن شرايط باز گردد       و پرسش به    

گرايي، روحيه ريسك پذيري، نقش هاي تفكيك يافته و نظاير آن، خود محصول يك وضـعيت                

 بدون در نظر گرفتن علل اجتماعي بـه وجـود      توان به سادگي و   يا جريان تاريخي هستند و نمي     

شـود كـه چـرا ايـن      ال مطرح مـي   ؤ و اين س   دكرها  كننده آن اقدام به تغيير آن     آورنده و بازتوليد  

بـا   تفريدي به توسعه جوامـع  - از اين رو رويكرد تاريخي  د؟نعوامل در جامعه ايراني وجود دار     
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آن، تحقيقات كيفي و موردي در مـورد        نگاه منحصر به فرد بودن هر جامعه و وضعيت تاريخي           

.توسعه جوامع رو به رشد نهاد

 پس از اسالم و بعد افـول و زوال          - ايران  آن  و به تبع   -درخشش سريع علم در جهان اسالم     

از سـويي ايـن     . آن، در بررسي تاريخي توسعه جامعه ايران امري پرسـش برانگيـز بـوده اسـت               

-اكيد بر امكان دوباره خيزش علم و تمدن اسـالمي         همواره منبع ارجاعي براي ت    رخداد تاريخي   

 به دليل آنكه تبيين كامـل و  ، از سوي ديگر. بوده استرفت مانده امروزايراني در جامعه از پيش  

تـوان از ايـن پيـشينه تـاريخي         نمي،   است  صورت نگرفته  شكوفايي علمي جامعي از چرايي اين     

كه قرائت خاصي از اسـالم موجـب تـشويق افـراد            اين تلقي   به عنوان مثال    استفاده الزم را برد؛     

جامعه به علم ورزي و به تبع رشد علمي در ايران شد، منجر به توصيه و تـالش بـراي احيـاي                      

 اصـل ايـن گـزاره تبيينـي مـورد           كـه در حالي شود،  قرائت مناسب چنين وضعيتي در جامعه مي      

كـه موجـب رشـد علمـي        خي   تـاري   با شناخت علل   از اين رو،  . بوده و جاي تامل دارد    اختالف  

االمكان بازتوليد نمـود و     ها را با توجه به شرايط امروزي جامعه حتي        آنتوان  مياند،  جامعه شده 

هر چنـد ممكـن اسـت ايـن         . يا حداقل شناختي واقع گرايانه از وضعيت امروزي جامعه داشت         

ريـدي رخـدادهاي    چنين استفاده هايي از يك تبيين تاريخي از رشد علم در ايران، با گرايش تف              

تـوان از درون منظومـه علـل يـك          توان كرد كـه مـي     تاريخي تعارض داشته باشد، اما انكار نمي      

را رخداد تاريخي، عوامل عام يا ماندگاري كه در تبيين وضعيت علمي جامعه امروز كارا باشند،                

.به دست آورد

 در ايرانطبيعيم ووضعيت عل

اگرچـه  . ه در برخي رشته هاي علمي خـاص بـود    دوران ساسانيان شاهد رونق علمي به ويژ      

حكومت ساسانيان روي هم رفته يك حكومت ديني بود و در آن روحـانيون زرتـشتي نفـوذ و                   

موقعيت بااليي داشتند، اما اين نفوذ هنوز به آنجايي نرسيده بود كه بـر فعاليـت هـاي علمـي و                     

طويي و افالطوني هنوز تهديـدي   فلسفه هاي ارس فلسفي مانع ايجاد كند و از سوي ديگر، ظاهراً        

از ايـن رو، در دوران اوج قـدرت ساسـانيان در حـوزه        . براي عقايد زرتشتي محسوب نمي شد     
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 سيستم بازي ايجاد شد كه موجب ورود اين انديـشه هـا بـه فـضاي علمـي                   ،فلسفه و دانش ها   

نمـي  با اين حال، تحصيالت مختص طبقه اشراف بود و مـردم عـادي              . جامعه ايراني مي گشت   

. )1387،نعمتي ليمايي(توانستند بدان راه يابند

دانـشگاه  از زمان شاپور اول اقداماتي جهت توسعه علم در كشور صورت گرفـت، چنانچـه                

جندي شاپور در اين دوران ساخته شد، هر چند پس از يك دوره فترت در عهد انوشـيروان بـه            

ز بخش هاي ديگر جامعـه ايرانـي       اين مركز علمي موجب جذب دانشمنداني ا      . اوج رونق رسيد  

كه نسطوريان كه تحت فشار ايـن امپراتـوري بودنـد مركـز              به طوري  ،و حتي روم شرقي گرديد    

علمي خود را از ادسا به نصيبين منتقل كردند و تحت اين امپراتوري و نزديك به جندي شـاپور     

 مسيحيت ارتـودوكس    سلطه آموزه . به فعاليت هاي علمي خود و انتقال معارف يوناني پرداختند         

در امپراتوري روم شرقي موجب بسته شدن آكادمي آتن به دستور كنستانتين و فـشار بـر فرقـه                   

اين مـساله در مقابـل فـضاي علمـي بـازي كـه بـه ويـژه در عهـد                     . هاي اقليت مسيحي گرديد   

مـي و موقـت فالسـفه، پزشـكان و          يانوشيروان به وجود آمده بـود موجـب مهـاجرت هـاي دا            

در جنـدي  از قلمرو امپراتوري روم شرقي به ايران و رونـق مـضاعف مراكـز علمـي          دانشمندان  

. )1342،اوليري(شهر و نظاير آن گرديدشاپور، نصيبين، مرو، ري

برخي هسته هاي علمي برجاي مانده پيش       )هجري132(از فتح ايران تا پايان حكومت اموي      

تـرين ايـن هـسته هـاي     از جمله مهـم . نداز اسالم در ايران همچنان به حيات خود ادامه مي داد       

علمي، دانشگاه جندي شاپور بود كه در آن برخي علوم طبيعي به ويژه طـب و سـتاره شناسـي                     

علـوم  توسعه اي اندك در حوزه ، اين دوره اما روند كلي توجه جهان اسالم در        . تدريس مي شد  

ه يـ مـت و جامعـه ارا     سـطح حكو  ل به وجـود آمـده روز در         ئبه مسا  را   ديني بود كه پاسخ هايي    

 آشـنايي و     اساسـاً  حكمت طبيعي و فلسفه در كوشش فكري مسلمانان جايي نداشت و          . كردمي

البته آشنايي مسلمانان با مردم ساير كـشورهاي        .توجهي نسبت به اين علوم به وجود نيامده بود        

ر به طور غيـر مـستقيم خـود را د         االت جديد در حوزه ديني شد كه        ؤفتح شده، موجب طرح س    

در .)1345،اقبـال ( نـشان مـي داد     - نظير فرقه هاي قدريه و معتزله      -مكاتب درون ديني كالمي   

اين دوران علوم و فنون طبيعي رشد نكرد و عمده كوشش علمي دانشمندان مسلمان مـصروف                 
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اي به حكمت طبيعي نداشتند و اشـتغال       خلفاي اموي عالقه  . )1386،شاكر(علوم ديني شده بود   

 تنها آثار علمـي  .)340 ص:1356،صفا(مي دانستند » مهنه موالي و شغل بندگان    « را   به اين علوم  

و فني كه در اين دوره در تواريخ ذكر شده، ترجمه برخي كتب در حوزه كيميا و نجـوم توسـط       

 و اقتباس فنون ديواني از امپراتوري بيزانس در عهـد عبـدالملك            - شاهزاده اموي  -خالدبن يزيد 

.)80-1386:79،هاوتينگ، 44: 1384، شيخ نوري، 11-26: 200، 1دين( است اموي

بـا ورود ايرانيـان بـه دسـتگاه         )  هجـري  208-132(دوره عباسيان تا انتهاي حكومت مـأمون      

 كه تا اين زمـان در جنـدي         برخي فعاليت هاي علمي ايران    در نتيجه اين امر،     . حكومتي اسالمي 

 مركـز تـازه تاسـيس حكومـت         - زيادي به بغداد   شاپور به حيات خويش ادامه مي داد، به ميزان        

 توسـط   ه و اندرزنامـ   ه منتقل شد و متون كهن ايراني همچون نامـه تنـسر، خـداي نامـ               -اسالمي

منصور عباسي به دليـل بيمـاري معـده اي كـه     . مترجمين از زبان پهلوي به عربي ترجمه گرديد       

است كرد تـا پزشـكاني از جنـدي         داشت و طبيبان بغداد نتوانسته بودند او را درمان كنند، درخو          

ـ  ر - جورجيوس پـسر بختيـشوع      و شاپور براي معالجه او به بغداد بيايند       يس پزشـكان جنـدي     ي

وي پس از آن بنا به      . در پاسخ به اين درخواست به بغداد آمد و منصور را معالجه نمود            -شاپور

 حوزه طب بـه   و بدين ترتيب مركزيت علمي جندي شاپور در     ور در بغداد ماند   درخواست منص 

همچنين اعتقاد منـصور بـه علـم نجـوم و پـيش گـويي               . )53: 1347،صفا(بغداد منتقل گرديد  

عباسيان به خاطر آنكه در شـام       . منجمان باعث رونق اين علم و گردآمدن منجمان در بغداد شد          

اي بـر . نفوذ چنداني نداشتند، تصميم گرفتند پايتخت خود را از شام به شهر ديگري انتقال دهند              

. شـهر جديـدي بنـا كردنـد       » دو-دا-بگ«اين منظور بر روي خرابه هاي شهر بابلي كهني به نام            

براي انجام اين كار مهندسان و ستاره شناسان ايراني به توصيه خالدبن برمك وزيـر منـصور بـه                

كار گرفته شدند و بدين ترتيب شهر تازه تاسيس بغـداد تبـديل بـه مركـز تجمـع دانـشمندان و        

ه با كمك ايرانيـان بـه       كخلفاي عباسي   .)1342:233، اوليري ،1365:78،فرشاد(دشمهندسين  

نفـوذ عنـصر   و بـدين ترتيـب   حكومت رسيده بودند، ايرانيان را وارد دستگاه حكـومتي كردنـد       

Deen -١
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ايراني در دستگاه حكومتي در دوران هارون الرشيد پادشاه مقتدر عباسي ادامه يافت و در نتيجه                

جعفـر  .  ادامـه يافـت    يها به توصيه و تشويق خاندان برمك      مي و ترجمه آن   جمع آوري كتب عل   

برمكي در پايه ريزي نهضت ترجمه در زمان هارون الرشيد بـسيار مـوثر بـود و بـا هميـاري او             

بـا ورود انديـشه   . آثاري در رياضي و نجوم و بعدها نوشته هايي در طب به عربي ترجمـه شـد           

تر نوين تمدن اسالمي فضاي علمـي جديـدي پديـد آمـد و               ايراني و هندي در بس     ،هاي يوناني 

. )79-1365:80،فرشـاد (زمينه ساز پرورش دانشمنداني در حوزه هاي مختلف علمـي گرديـد           

پس از مرگ هارون الرشيد بين مأمون و امين دو فرزند وي اختالف در گرفت و مـأمون كـه از                    

 شد و با انتقال پايتخت از بغداد بـه تـوس            مادري ايراني به دنيا آمده بود در جنگ با امين پيروز          

مون نهـضت   أدر دوره ده سـاله حكمرانـي مـ        . نفوذ ايرانيان در حكومت عباسي افـزايش يافـت        

ترجمه كه از زمان هارون الرشيد آغاز شده بود، با شدت بيشتري ادامه يافت و دانشمندان علوم                 

 بسياري به سـرزمين هـاي اطـراف         در اين راستا افراد   . رياضي و نجوم در دربار وي گرد آمدند       

 در نتيجـه ايـن       و هاي يونـاني را گـردآوري و ترجمـه نماينـد          نظير روم فرستاده شدند تا كتاب     

تالش در مدت كوتاهي اكثر آثار برجسته علمي يوناني و ايراني و هندي به زبان عربي ترجمـه                   

هاي علمي جهـان اسـالم      همچنين اولين بنياد  .شد و در اختيار محققان و دانشمندان قرار گرفت        

در ه بـود،  توسط هـارون الرشـيد بنـا نهـاده شـد          كه  » بيت الحكمه «. در اين دوران شكل گرفت    

 مركزي علمي بود كـه در آن بـه ترجمـه و گـردآوري كتـب         و رسيدخود   به اوج    مأموندوران

ـ يوناني و سرياني پرداخته مي شد و رصد خانه و كتابخانه اي وسيع در آن ايجـاد گرديـد      .وده ب

در دوران مامون، نهضت عقل گراي متعزله مورد حمايـت قـرار گرفـت و تـالش هـاي علمـي             

همچون بسيج گروهي از دانشمندان در امر اندازه گيري محيط زمـين و نيـز برگـزاري مجـالس           

.گرفتمي بحث علمي صورت 

در ايـن  . قرن سوم مقارن با ظهور اولين حكومت هاي خودمختار در سـرزمين ايـران اسـت              

وران حكومت هايي در سرزمين ايران به وجود آمدند كه بخش هايي از اين سرزمين را تحت                 د

 ولي بـا ايـن حـال بـه لحـاظ ظـاهري و       ،حاكميت خويش قرار دادند و بر آن فرمان مي راندند     

اولـين ايـن سلـسله هـا،        . رسمي تحت امر خليفه بغداد بوده و خطبه به نام او مي خوانـده انـد               
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بــه دنبــال آن، حكومــت هــاي .  هجــري پايــه گــذاري شــد205ر ســال طاهريــان اســت كــه د

دولـت  .به وجود آمدنـد   ) هجري261(و سامانيان ) هجري253(، صفاريان ) هجري 250(علويان

سامانيان حمايت فراواني از اديبان و دانشمندان نمود و در ايـن حكومـت علـم و دانـش رشـد                  

رب ايـران نيـز خـصلت دانـش پـروري و             غ در همگام با آن در حكومت آل بويه         .كردفراواني  

حمايت از دانشمندان وجود داشت و سالطين ديلمي دانشمندان را مورد تفقد قـرار مـي دادنـد            

 دولت ساماني در شرق و دولـت آل بويـه           گونهبدين  . )1375:95، كرمر ؛1372:179،حقيقت(

نـش در قـرون   گيـر دا در غرب با سياست هاي حمايتي خود از علم و دانش موجب رشد چشم    

از ايـن رو، در قـرن سـوم دانـشمندان     . )86-1336:114،پرويـز (سوم و چهارم هجري شـدند     

 خـود داراي    - به ويژه فلـسفه، رياضـيات و نجـوم         -فراواني سر بر آوردند كه در علوم مختلف       

 همچون اسـماعيليه و     - سوم هجري برخي نهضت ها     قرندر نيمه دوم    . تحقيق و تفحص بودند   

در قـرن  .  شكل گرفت كه تاثير قابل توجهي در فضاي علمـي جامعـه ايجـاد كـرد           -الصفااخوان

سـاز اوج   هاي  علمي مختلف ظهور يافتند كه به نوعي زمينه         چهارم دانشمندان فراواني در حوزه    

در اين دوره اولين پژوهش هاي مـستقل        . دنروگيري توسعه علمي در جهان اسالم به شمار مي        

،فرشـاد ( مكانيـك و فيزيـك پديـد آمـد         ، هندسه ،نجوم، رياضي، طب  و بنيادين در حوزه هاي      

مبتني بر كتب ترجمه شده اي كه از يونان و ساير تمدن هـا وارد جهـان اسـالم                    كه)1362:81

 دانشمندان قابل توجهي برخاستند و با آموختن اين دانش ها خود منشا خلق آثـاري                ه بود و  شد

دانشمندان بـه نـامي     . ات، طب و ساير علوم گرديدند     ت، رياضي ئديگر در زمينه هاي مختلف هي     

 ابوريحان بيرونـي  محمد بن ذكرياي رازي وهمچون جابربن حيان، خوارزمي، فارابي، ابن سينا،  

.همگي مربوط به اين دوره تاريخي هستند

گرچـه  . قرن پنجم را بايد نقطه آغاز افول درخشش علمي در جهان اسـالم بـه شـمار آورد                 

 كه در نيمه دوم قرن دوم توسط عباسيان از منصور تا مأمون در ترويج علـوم و                  جنبش اوليه اي  

رغم مقابله ها و مخالفت ها همچنان بـه توسـعه خـود ادامـه               حكمت طبيعي زده شده بود، علي     

 اين آهنگ از قرن پنجم به بعد رو به افول رفـت و بـه تـدريج از تعـداد دانـشمندان                        اما داد،مي
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با اين حال، فضا و مجال براي علوم طبيعي همچـون رياضـي،    . ته شد حوزه حكمت طبيعي كاس   

نجوم و طب تنگ نبود و دانشمندان در اين رشته ها با فشارهاي اجتمـاعي و حكـومتي مواجـه         

سيس و به تـدريس  أ مدارس نظاميه ت، با مديريت خواجه نظام الملكسلجوقياندر دوره  . نبودند

 آنان را فقـه و تفـسير و حـديث و فلـسفه و انـدكي       مواد درسيكهعلوم ديني اختصاص يافت     

.)1371:198،صفا(علوم طبيعي تشكيل مي داد

   ي وضعيت علوم طبيعي در ايران شاخص هاي متعددي را مي تـوان در              به منظور بررسي كم

 بيانگرترين شاخص توسعه علمي تعداد رخدادها يا آثار علمي در هر دوره و              ةًقاعد. نظر گرفت 

 با اين حال، گردآوري اطالعات مربوط به اين شاخص دشوار بوده و حتـي پـس               .عصري است 

گذشته از اينكه بسياري از كتب و آثار علمي به دست مـا  . از گردآوري فاقد اعتبار مناسب است  

ها امكان پذير نيـست، بلكـه بـراي مـشخص           نرسيده است، تدوين اين آثار از روي نام هاي آن         

سياري موارد نياز به مراجعه مـستقيم بـه خـود كتـاب و مطالعـه                ساختن موضوع هر كتاب در ب     

از اين رو، اين امر خود نيازمند تحقيق مفصلي در حوزه تاريخ علم است كـه               . محتواي آن است  

به دليل دشوارياب بودن نسخه بسياري از كتاب ها و در نهايت عـدم امكـان داوري مناسـب از                  

دوره مورد نظر، تحقيق هاي صورت گرفته در        رس به وضعيت علمي     روي كتاب هاي در دست    

 اطالعات  از اين رو، از آنجا كه معموالً      . حوزه ايران بيشتر بر روي دانشمندان متمركز شده است        

بيشتري در مورد اعالم دانشمندان وجود دارد، تعداد دانشمندان هـر عـصر بـه عنـوان شـاخص       

. توسعه علمي انتخاب گرديد

وم طبيعي در اين قرون نشانگر روند ظهور و افـول ايـن علـوم در                آمار دانشمندان ايراني عل   

چنانچه تعداد دانشمندان از قرن دوم شروع به فزوني مي گيرد و تا قرن چهـارم بـه                 . ايران است 

.اوج خود مي رسد؛ اما از قرن پنجم تا هفتم شروع به افول مي كند
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اقتباس از-مندان فلسفه و علوم طبيعي از قرون اول تا هفتم فراواني تعداد دانش-1نمودار

)1385غراب  (

تحليل هاي تاريخي علم در ايرانمرور 

محققان متعددي ضمن بررسي تاريخ علم يا تاريخ عمومي ايران پس از اسالم، كوشيده انـد                

تداوم داشت،  تا علل شكوفايي علمي ايران پس از اسالم را كه از قرن سوم تا قرن پنجم هجري                  

در اين زمينه هر يك از صاحب نظران، يك يا چند علت را عامل ظهور و توسعه علمـي                   . بيابند

تـوان در مـوارد زيـر     انـد، مـي   علل مختلفي را كه در اين زمينه مطرح شـده         . در ايران دانسته اند   

:خالصه كرد

ويژگي هاي نژادي ايراني

يران، به ويژگي هـاي نـژادي يـا شخـصيتي      در مورد علل رشد علمي در ا      برخي از تبيين ها   

در اين تبيين ها، نژاد ايراني از نژاد آريايي دانسته شـده و ايـن نـژاد را                  . انسان ايراني مي پردازد   

بـر ايـن    .  مي داننـد   ...ر از برخي توانايي ها و ويژگي ها نظير هوش، حقيقت جويي و              برخوردا

 همراه با انديشه و روحيه عقالني اسـت         )1355:130،دشتي(»منش و فطرت قوم آريايي    «مبنا،  

به همين سان، افول علـم در ايـران نيـز ناشـي از            . شودو به طور ذاتي سازگار با علم دانسته مي        

.شوداختالط اقوام ترك و عرب با اين قوم تصور مي
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ويژگي هاي فرهنگي اسالم به عنوان ديني كه به ايران صادر شد 

ويژگي هاي اسالم به عنوان ديني كه بـه ايـران صـادر شـد و                دسته اي ديگر از نظريات، بر       

در بعـد   . اندفرهنگ جامعه ايراني را متحول كرد، به عنوان عامل ظهور يا افول دين توجه نموده              

تاثير دين اسالم بر خيزش علمي در جامعه ايران، تاكيدات قرآن بر تعليم و دانستن، توجهات و                 

به علم آموزي و احاديث مختلفـي كـه در ايـن زمينـه در               نسبت  ) ص(تشويق هاي پيامبر اسالم   

 به دانـش آمـوزي      - از جمله ايرانيان   -نصوص ديني اسالم وجود دارد، عامل تحريك مسلمانان       

ـ   .)4-6: 2007،  1، اقبال 3: 2007دين،  ،1362:27،زرين كوب (دانسته شده است   ثير أمطهـري ت

 موجـب رهاسـازي پتانـسيل كـل جامعـه      اسالم در شكست مرزهاي طبقاتي بين افراد جامعه را      

شريعتي بـه ويژگـي   . )1359:356،مطهري(براي علم آموزي و در نتيجه توسعه دانش مي داند       

دين اسالم اشاره مي كند كه در تركيب با روحيه ايراني منجر بـه تمـدن اسـالمي                  هاي فرهنگي 

علمـي جامعـه ايـران    و قانعي راد خيزش جنبش شعوبيه را در جنبش     . )1361،شريعتي(گرديد

.)1384،قانعي راد(موثر مي داند

 تاريخي جهان اسالم-ويژگي هاي اجتماعي

 تاريخي ناشـي از فتوحـات و تـشكيل امپراتـوري       -نظريات اين حوزه، به تاثيرات اجتماعي     

رفـت علـم در جهـان    جهان اسالم مي پردازد و توسعه علمي ايجاد شده در ايران را به تبع پيش     

برخي از اين نظريات، به نيازهاي ساختاري ناشي از توسعه امپراتوري پرداختـه             . انداسالم مي د  

از اين ديدگاه، يك امپراتوري، همچون تمامي امپراتوري هاي گذشته ايـران و روم و نظـاير        . اند

تر است و پاسـخ دادن بـه ايـن نيازهـا، خـود              آن، داراي نيازهاي پيچيده تري از جوامع كوچك       

از اين رو، توسعه علوم طبيعي در ايـران بـه تبـع توسـعه               . توسعه دانش ها ست   مستلزم رشد و    

برخـي  . علم در جهان اسالم و ناشي از نيازهاي ساختاري امپراتوري جهان اسـالم بـوده اسـت                

 معطـوف بـه   ةًديگر از نظرياتي كه در اين حوزه مـي گنجنـد، توسـعه علـوم در ايـران را عمـد            

١- Iqbal
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 كه ناشي از اعتقاد سالطين بـه امـورات نجـومي و نيازمنـدي             هاي نجوم و طب دانسته اند     رشته

گونه نقد مي كند كـه  قانعي راد اين نظريه را بدين. آنان به طب براي بهبود و سالمتي بوده است    

از نظر او، جوامع بسياري داراي نيازهايي       . نياز انگيزه مستقيم پرداختن به علم را ايجاد نمي كند         

بنابراين، ميان نياز و پرداختن به علم،  . منجر به توسعه علمي نشده است     بوده اند ولي اين نيازها      

شود كه مي تواند منجر به توليد دانش يا سازگاري با نيازها            ل مي ي هنجاريي حا  -فضاي فرهنگي 

نظريه ديگر پيامدهاي اشاعه فرهنگـي ناشـي از         .)1384:42،قانعي راد (به شيوه اي ديگر باشد    

فـتح  . رزمين ها و جوامع مختلف تحـت يـك حاكميـت واحـد اسـت              پارچگي س توسعه و يك  

سرزمين هاي وسيع از فرارود تا مصر و بخش هايي از اروپـا، منجـر بـه اتـصال فرهنـگ هـاي               

از اين رو، سنت هاي هندي، يوناني، سـرياني        . ها شد مختلف و اشاعه علمي و فرهنگي ميان آن       

در آن سعه علـوم در جهـان اسـالم و بـه تبـع      ديگر موجبات رشد و توو ايراني در تلفيق با يك     

فرشاد در رويكردي سيستمي به رشد و افول علم در ايران، به پيامـدهاي              . ايران را پديد آوردند   

ناشي از ورود سنت هاي علمي مختلف به جهان اسالم در رشد علمي اشاره مـي كنـد و افـول                     

البتـه بـه داليـل      (اي مختلف علم را ناشي از مسدود شدن جريان هاي ورودي علمي از سنت ه            

بعضي ديگر، علت اصلي رشد علم در جهان اسالم را مـازاد            .)1365،فرشاد(مي داند ) فرهنگي

از ايـن نظـر، علـوم جهـان         . اقتصادي وسيعي مي دانند كه در اثر فتوحات اسالمي به دست آمد           

تـا حـدي تجملـي      اسالم فاقد جنبه كارايي عملي و اجتماعي بودند و به عنوان يك امـر واال و                 

بـا رشـد فتوحـات و گـسترش سـرزمين هـاي       . توسط حاكمان ثروتمند توسعه داده مي شـدند      

اسالمي، مازاد اقتصادي به دست آمده آن قدر بود كه زمينه براي حمايت از دانش و دانـشمندان          

.)1388،علمداري(فراهم شد

 تاريخي ايران پيش از اسالم و پس از آن-ويژگي هاي اجتماعي

يه ديگري كه به تبيين علت ظهور و افول علم در ايران مي پردازد، خيزش علمـي آغـاز                   نظر

. )1352،محمـدي (شده از قرن سوم هجري را ادامه روند توسعه علمي دوره ساسانيان مي داند         

توسعه علمي در دوران ساسانيان و به ويژه زمان خسرو انوشيروان با تاسـيس دانـشگاه جنـدي                  
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 در زمينـه هـاي   ةً كتب هندي، يوناني و سرياني و تاليف كتاب هايي عمـد           شاپور، ترجمه برخي  

همچنـين مراكـزي   . )1347:45 و صـفا ;1387،نعمتـي ليمـايي  (پزشكي و نجوم آغاز شده بود   

ايـن  . )20-1371:19،صـفا (علمي در مرو و نصيبه و حران نيز مشغول فعاليـت علمـي بودنـد    

اما ايرانيان پـس از يـك دوره فتـرت    .  يا الاقل كند شدجنبش با سلطه اعراب بر ايران متوقف و  

كه از فتح ايران توسط اعراب آغاز و تا انقراض امويان ادامه يافت، با شروع حكومـت عباسـيان          

خانواده هاي ايراني نظير برمكيان، نوبختي      . فرصت يافتند تا در حاكميت جهان اسالم نفوذ كنند        

،صفا(مستقيم يا غير مستقيم به علم و توسعه آن پرداختند         و بختيشوع به بغداد آمدند و به طور         

نهضت ترجمه كه به تشويق عناصر ايراني دربار شروع شـده بـود، موجـب ايجـاد                 . )1347:53

يك جنبش علمي در جهان اسالم گرديد و بدين ترتيب روندي كه از دوره ساسانيان آغاز شـده    

.ز قرن سوم تداوم خويش را يافتبود و به دليل فتح ايران ناتمام مانده بود، ا

مباني نظري 

فعاليت علمي يك فعاليت غير توليدي است؛ به اين معني كه كاال يا محصول قابل خريـد و                  

. فروشي كه محقق يا دانشمند بتواند معيشت خود را به واسطه آن تامين نمايد، توليد نمـي كنـد            

 همراه با آن بوده و به       ةًگري كه عمد  دستاوردهاي علمي از مقوله معرفت ذهني اند و ويژگي دي         

عنوان يك هنجار علمي پذيرفته شده، آن است كه اطالعـات يـا يافتـه هـاي علمـي نـشر پيـدا                    

هـا را   آن1اين دو ويژگي كه مرتـون . كنند و با ديگران به رايگان به اشتراك گذارده مي شوند     مي

مـي نامـد، موجـب اقتـضائات        ) 275: 1973مرتون،  (3 و اشتراك گرايي   2غيرمنفعت طلبانه بودن  

بـه اشـتراك گـذاردن يافتـه        . گرددخاصي براي حضور و نحوه فعاليت علمي در يك جامعه مي          

شود و از اين رو فعاليـت       ميموجب مالكيتي معنوي براي محقق يا دانشمند      حداكثر  هاي علمي   

ايـت نهادهـاي   گر علمي بـدون حم بنابراين كنش. تواند منفعتي براي وي ايجاد نمايد     علمي نمي 

Mertoon -١
٢- Disinterestedness 
٣- Communalism 
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از اين رو، افراد    .  از طريق كنش علمي معيشت خود را تامين كند         داراي ثروت، نمي تواند صرفاً    

در يك جامعه زماني مي توانند به فعاليت مستمر علمي بپردازند كـه برخـي نهادهـا يـا عـامالن        

قابـل  اين راه حلي است كـه دوران گذشـته و بخـش             . اجتماعي هزينه معيشت آنان را بپردازند     

كه عمده افرادي كـه در تـاريخ        دهد، به طوري  توجهي از فعاليت علمي زمان حال را پوشش مي        

اند يـا بـه طـور مـستقيم از حمايـت             اشتغال داشته  - علمي يا ادبي   -ايران به فعاليت هاي فكري    

مانند ابوريحان بيروني، فرزندان موسي بن شاكر، خاندان بختيـشوع و        (حكومت برخوردار بودند  

نظير فردوسي كه از دهقانان     (، يا خود داراي درآمد مستقل و امالك و ضياعي بوده اند           )ر آن نظاي

و يا از محل درآمدهاي وقف شده يا تحـت حمايـت       ) بود و درآمدي از زمين هاي خود داشت       

).نظير علماي حوزه علميه يا دانشجويان مدارس نظاميه(اندثروتمندان قرار داشته

مسلماً. شودنهادها و افراد حامي دانشمندان از چنين كاري مربوط مي         له بعدي به انگيزه     أمس

 چنين هزينه اي مي بايستي با اخذ ارزش قابل توجهي كه با آن همسنگي كنـد جبـران                   پرداخت

از ايـن رو، حمايـت علمـي از    . اين ارزش مي تواند اقتصادي، اجتماعي يا سياسـي باشـد          . شود

چنين ارزش هايي در جامعه وجود داشـته كـه قابـل جبـران     دانشمند، منوط به اين است كه آيا      

هزينه هاي حامي مالي دانشمند باشد يا خير؟ حضور دو عامل حامي مالي و ارزش هاي انگيـزه     

 در دوران ركـود و      مـسلماً . دهنده به حاميان، فعاليت علمي در يك جامعـه را تعيـين مـي كنـد               

ندارد، اما ممكن است توانـايي اقتـصادي   ضعف حاكميت، توانايي حمايت مالي از دانش وجود      

حمايت مالي از دانش در جامعه اي وجـود داشـته باشـد، ولـي فـضاي هنجـاري و اجتمـاعي                       

بـن ديويـد در   .  مساعد رشد علم در جامعـه وجـود نداشـته باشـد    - و به تبع انگيزه اي -جامعه

اشـاره مـي كنـد و       رابطه با فضاي فرهنگي شكل دهنده به توسعه علم، به نقش عالم در جامعه               

وجود نقش هاي تعريف شده براي عالم را موجب شناسايي عالم بودن به عنـوان يـك نقـش و         

 ارزش هـاي حمايـت كننـده از         .)1384،هاف(در نتيجه اراده افرادي براي اكتساب آن مي داند        

علم ممكن است برخاسته از نيازهاي عيني جامعه باشند و يا ناشي از اشـاعه فرهنگـي از سـاير             

آنچه در گذشته به حوزه شناخت محيط طبيعي مربوط مي گـشت،   . جوامع به وجود آمده باشند    
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 با اشاعه فرهنگي از جوامع متمدن به ساير جوامع انتقال مي يافت و اين انتقـال فرهنگـي                   ةًعمد

.يا به وسيله جنگ رخ مي داد و يا عامل تجارت موجب آن مي گرديد

تحقيقروش 

 رادكه به نوعي حكايت گر واقعيـات باشـ      آوردن شناختي ذهني     چنانچه علم را به دست    

» مـشاهده «و  » نظريـه «و يـا    » اسـتنباط «و  » شـواهد «در نظر بگيريم، همواره در علم با دو عامل          

نظريه ناظر به شناختي ذهني و مدلي است كه محقق در مـورد واقعيـات بيرونـي      . مواجه هستيم 

يا شواهد محك مـي خـورد و حكايـت گـري آن             اين شناخت ذهني توسط مشاهده      . مي سازد 

شود، ناظر به شيوه ها و قواعـدي اسـت كـه بـه        ناميده مي » روش شناسي «آنچه  . شودآزمون مي 

؛ 1388:20،طالبـان (هـا شـواهد و مـشاهدات در رابطـه بـا نظريـه قـرار مـي گيرنـد            وسيله آن 

.  )1388:3،اسكاچپول

.  ادبيـات انـدكي دارد     ،در علوم اجتماعي  روش تاريخي به نسبت ساير روش هاي تحقيق         

 با تحقيقات تاريخي    ةًشناسي در قرن نوزدهم عمد    گذاران جامعه اگرچه كارهاي متقدمين و بنيان    

شناسي از اروپا به اياالت متحده در اواسط قرن بيـستم و اوج  گره خورده بود، ولي انتقال جامعه     

ه سمت تحقيقـات مـوردي مقطعـي و در    شناسي را هر چه بيشتر ب   گيري مكتب شيكاگو، جامعه   

همچنين شكل گيري مكتـب     . رابطه با مسايل و مشكالت روز جوامع شهري آن زمان سوق داد           

كاركردگرايي ساختاري كه سلطه قابل توجهي بر عرصه نظري اين رشته پيدا كرد، موجب افـول   

ه جامعـه   معتقـد اسـت كـ   )8-1388:7(اسـكاچپول   . شناسي شد نگرش هاي تاريخي در جامعه    

:شناسي تاريخي داراي چهار ويژگي عمده است

ينـدهاي  آ پرسـش هـايي دربـاره سـاختارها يـا فر           شناسان تـاريخي اساسـاً    غالب جامعه -1

.اجتماعي كه در زمان و مكان مشخصي قرار گرفته باشند مطرح مي كنند

ور جـدي   به فرآيندهاي جاري در طول زمان مي پردازند و زنجيره هاي زماني را به طـ               -2

.در تحليل و توضيح پيامدها لحاظ مي كنند
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ثير متقابل كنش هاي معنادار و زمينه هاي سـاختاري توجـه دارنـد تـا بـروز       أاغلب به ت  -3

پيامدهاي خواسته و ناخواسته را در زندگي هاي فردي و دگرگوني هاي اجتمـاعي درك و                

.فهم كنند

 اجتمـاعي و الگـوي هـاي تغييـر و           ابعاد مشخص و متنوع انواع خاصي از ساختارهاي       -4

.تحول را برجسته مي سازند

 كوچـك   �تحقيق در مورد رخدادهاي تـاريخي بـه لحـاظ تعـداد مـوارد، جـزو تحقيقـات بـا                     

شود؛ بدين معني كه تعداد موردهاي مورد بررسي اندك است و لذا بررسـي صـحت و                 محسوب مي 

روش هايي كـه  . )1388،طالبان(ا مي طلبدها، روش هاي ويژه اي ر    سقم فرضيات به كار رفته در آن      

 معرفـي شـده اسـت، در دو    - در دسته تحقيقات كيفي مي گنجنـد ةً كه عمد -براي تحقيقات تاريخي  

هايي كه به بررسي عيني موردهاي تاريخي مي پردازند و از ايـن طريـق             آن: دسته كلي قرار مي گيرند    

هـايي كـه   ه دهند؛ و روشير يك مطالعه ارامي كوشند تا آزموني براي بررسي فرضيات مطرح شده د  

تـالش ) 2005، 2راجين و سونت يا سنِت (1به صورت ذهني و مفروض گرفتن موردهاي غيرواقعي       

مجموعـه وقـايع تـاريخي بـه     » روايت علّي«در . كنند تا فرضيه هاي تحقيق را بررسي نمايند     مي

:1388،طالبـان (بيان شود ويدادهاصورت حلقه هاي متصل به هم با تاكيد بر رابطه علي ميان ر            

در حالي كه روش امكان عيني يك شيوه تفهمي براي استدالل متقاعدكننده در رابطـه بـا                 . )154

شـود، بـا ايـن حـال، نـوعي          فرضيه اي است كه در مورد علت رخدادهاي تاريخي مطـرح مـي            

 بتوان شـروط    شودافزودن موردهاي مورد نياز به مجموعه موردهاي واقعي است كه موجب مي           

در تحقيق حاضر،  . الزم و كافي فرضيات مطرح شده در رابطه با پيامد مورد نظر را بررسي نمود              

ي تالش شده تا مجموعه واقعيت هـاي تـاريخي را كـه موجـب      با استفاده از روايت علّ    در ابتدا 

مبتني بر ديدگاه نظري بـه صـورت يـك روايـت            رشد و شكوفايي علمي در جامعه ايراني شد،         

١- Counter factual 
Ragin & sonnett -٢
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ي آورده شود و سپس پيامدهاي جايگزين در صورت تغيير رخـدادها بـا اسـتفاده از تحليـل                   علّ

. امكان عيني تحليل شود

يت كافي  عيني و علّمكانا

يـت  ي استفاده از امكان عينـي و علّ       ه يك تبيين علّ   يماكس وبر در تحقيقات تاريخي براي ارا      

ه اين روش توسط ميل مورد در قواعد روش        خاطرنشان مي سازد ك    او. كافي را پيشنهاد مي كند    

روش امكان عينـي مبتنـي بـر ايـن فرآينـد            . )245 ص :1382،وبر(شناختي او اشاره شده است    

:است

.ي پيشنهادي تنظيم شودمنظومه علّ-1

ي آن، با استفاده از مقوله امكان عينـي       هر يك از علل پيشنهادي به منظور بررسي كفايت علّ         -2

:ن منظوربراي اي. آزمون شود

زمـان چنـد   توان هـم البته مي(شودغيبت يا جرح و تعديل قابل توجه در آن علت فرض مي -3

).لفه علّي را در نظر گرفتؤم

واقعيت معلـوم را چنـان      «براي اين كار،    . شوداالمكان به اجزاي خود تجزيه مي     معلول حتي -4

:همـان  (»جربي سازگار شود  ها با يك قاعده ت    به مولفه هاي آن تجزيه مي كنيم كه هر يك از آن           

252.(

با استفاده از شواهد، شرايط بيروني و قواعد عام تجربي، تصور مي شود كـه در غيبـت يـا                    -5

توان باز هم همان معلول يـا معلـول مـشخص ديگـري     تغيير قابل توجه در علت مذكور، آيا مي 

). 250:همان(انتظار داشت؟

ت كافي موضـوع در نظـر گرفتـه نمـي           در صورت مثبت بودن پاسخ، آن عامل به عنوان علّ         -6

.شود

ت داراي اهميت تاريخي است و به عنوان علـت كـافي   در صورت منفي بودن پاسخ، آن علّ -7

.شودموضوع مورد بحث پذيرفته مي
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دسـتگاه  نفـوذ ايرانيـان در   در اين تحقيق، سير روند دانش در جهان اسالم در صورت عـدم     

ن به شيوه امكان عيني مورد بررسي قرار مـي گيـرد و بـدين        يخالفت با استفاده از شواهد و قرا      

.مورد آزمون قرار مي گيرد) 2005، 2راجين و سنِت (1تحقيق با آزمايش ذهنيترتيب فرضيه 

تاريخيتحليل

وني ناشـي از  با اوج گيري قدرت ايران دوره ساساني كه مبتني بر ثبات سياسي و انسجام در      

ادغام دين و دولت و استفاده از قدرت هنجاري دين زرتشت بـود، باعـث گرديـد تـا انباشـت                     

بـا نظـام بخـشيدن بـه فرآينـد      . سرمايه وسيعي از سرزمين پهناور ايران باستان گـردآوري شـود      

گردآوري ماليات در عهد انوشيروان، ثروت خزانه درباري فزوني بيشتري يافت و حكومـت بـه      

،راونـدي ( كرد اين ثروت مازاد در زمينه هاي افزايش ارزش و اعتبار حكومت پرداخـت              هزينه

در نتيجه، حمايت از دانش در دستور كار قرار گرفت و دانشگاه جنـدي شـاپور رونـق                  . )1354

از سوي ديگر، ارزش هاي علم پروري كه در دوره اشـكانيان از رونـق افتـاده بـود، در                    . گرفت

. ناشي از جنگ هاي طوالني مـدت ايـران و روم، بـه ايـران انتقـال يافـت            نتيجه اشاعه فرهنگي    

در نتيجـه، در    . نـشمندان بودنـد   بسياري از اسيران رومي در عصر شاپور اول، از مهندسـين و دا            

 از اين اسرا در ساخت سدها و پل ها كه مورد نياز امپراطوري ساساني بـود كمـك گرفتـه                     ابتدا

ه در شهر جندي شاپور اسكان داده شده بودند، مورد حمايـت   شد و سپس به تدريج اين اسرا ك       

قرار گرفتند و از آنان در تاسيس دانشگاه و ترويج علومي همچـون سـتاره شناسـي و پزشـكي                    

زيـرا  . اين حمايت علمـي در دوران خـسرو انوشـيروان بـه اوج خـود رسـيد           . كمك گرفته شد  

ل گرايش هاي علمـي و عقالنـي در روم          زماني عصر اوج رونق علم و دانش در ايران، با افو          هم

روم شرقي كه با گرايش بـه مـسيحيت ارتـدوكس بـا گـرايش هـاي فلـسفي                 . شرقي همراه شد  

دانشمندان مخالفت مي ورزيد، موجبات تعطيلي آكادمي آتـن و مـدارس گـرايش هـاي ديگـر                  

 از روم  و در نتيجه موج مهاجرت مغزهـا    )1342،اوليري(مسيحي نظير نسطوريان را فراهم كرد     

١  -Thought experimental 
Ragin & sonnett -٢
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پـس از  . به ايران اتفاق افتاد كه خود در افزايش رونق علمي در ايران عهـد ساسـاني مـوثر بـود             

خسرو اول، بي ثباتي سياسي در حكومت ساساني مانع رشد شتابان علمي در كشور شـد، ولـي                  

نهادهاي علمي همچون جندي شاپور به حيـات خـود ادامـه مـي داد و ايـن امـر تـا حكومـت                     

ركزيت علمي از جندي شاپور به بغداد منتقل شد و اين مركز از رونق افتاد، ادامـه                 عباسيان كه م  

. داشت

مرزهاي شبه جزيره عربستان و فتح سرزمين هـاي مجـاور           از  پس از توسعه اسالم به خارج       

ايـن درآمـدها بـه      . از جمله ايران، غنايم و درآمدهاي سرشاري به مركز حكومت سـرازير شـد             

 به داخـل جامعـه و مـسلمانان تزريـق مـي شـد و                - دوران خلفاي راشدين    به ويژه در   -ميزاني

- به ويژه طبقات خاصـي از آنـان شـامل مهـاجرين و انـصار               -موجب رفاه نسبي در ميان مردم     

 اميه، رفاه ناشي از توزيع بيت المال در ميان اقشاري از مسلمانان بـه آنـان       بنيدر دوران   . گرديد

از اين رو، تعداد قابل توجهي از دانـشمندان در          . ديني را مي داد   امكان پرداختن به علم و دانش       

با اين حال، در اين دوران گـرايش بـه علـوم            . حوزه هاي علوم قرآن و حديث و فقه برخاستند        

گرايش نژادي امويان كه ناشي از عصبيت قبيله اي فرهنگ          . طبيعي در ميان مسلمانان رشد نكرد     

بـا ايـن    . فرهنگي اقوام و سرزمين هاي مفتوحـه مـي گرديـد          اعراب بود، مانع از پذيرش اشاعه       

حال، الزامات امپراطوري اسالمي موجب گرديد تا برخي از مظـاهر تمـدني از روم شـرقي كـه                   

امپراتـوري روم شـرقي     با اين حال، از آنجا كه       . نزديك به پايتخت امويان در شام بود اخذ شود        

از . يش به علوم طبيعي به مسلمانان منتقل نشد       نيز دوران قرون وسطاي خود را مي گذراند، گرا        

 درگير گسترش فتوحات بودند و اين امر بخش قابـل مالحظـه اي از               ةًسوي ديگر، امويان عمد   

توجه و بودجه حكومتي را صرف مي كرد و مجالي براي پرداخـت بـه علـم و دانـش بـه ايـن                        

.حكومت نمي داد

تي امپراتوري اسالمي از چند جهـت تغييـر         ساختار موقعي با سقوط امويان به دست عباسيان،     

كمـك هـاي قابـل      .  عجمـي داشـتند    -اول اينكه، عباسيان بر خالف امويان خاستگاه عربي       . كرد

مالحظه ايرانيان به سركردگي ابومسلم خراساني به همراه كمك اعراب ناراضي موجب شـد تـا                

. ي اخذ كنـد    ا وي گرايانه اين حكومت گرايش هاي نژادي امويان را كنار بگذارد و رويكرد تسا           
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ديگر اينكه، انتقال پايتخت از دمشق بـه        . در نتيجه ايرانيان توانستند به داخل حكومت نفوذ كنند        

همچنـين،  . شهر تازه تاسيس بغداد موجب تاثيرپذيري بيشتر حكومت اسالمي از ايرانيان گرديد           

ه شـد، بنـاي ايـن شـهر         دو سـاخت  - دا -از آنجا كه شهر بغداد بر ويرانه هاي شهر باسـتاني بـگ            

در نتيجـه   . عباسيان را ناگزير از فراخواني دانشمندان و مهندسان سرزمين هـاي مفتوحـه نمـود              

در نهايت، تغيير رويكرد حكومت عباسي از گسترش قلمـرو          . زمينه براي رشد علم آماده گرديد     

فتوحات به حفظ و ساماندهي به سرزمين هاي مفتوحه موجـب جـايگزيني تجـارت بـا جنـگ               

در نتيجه، بغداد به مركزي براي تجارت از سرزمين هاي مختلف تبديل شد و ايـن امـر                  . گرديد

گرايش هاي عقالني را افزايش داد و به همراه خود تجربيات و دانـش سـاير ملـل را بـه مركـز            

از اين رو در اين دوره حكومت بـه حمايـت شـديد از دانـشمندان             . خالفت  اسالمي انتقال داد    

؛ چنانچه فرزندان موسي بن شاكر در دربـار مـأمون خـدمت مـي               )1380:210،البرن(پرداخت

كردند و مترجمان بابت ترجمه كتب يوناني و سرياني از مركـز خالفـت مقـرري دريافـت مـي                  

.كردند

 بـه دربـار عباسـيان،       - نظير خانـدان نـوبختي و برمكيـان        -نفوذ خانواده هاي اشرافي ايراني    

اين وزيران كه خـود در مراكـز   . ا حمايت مالي حكومت شد   موجب شكل گيري جنبش علمي ب     

 بـه   بودند، گذشته از آنكه خود به طـور مـستقيم         علمي به جا مانده از عهده ساساني تعليم ديده          

ترويج علم و دانش مي پراختند، نخستين پادشاهان عباسي را نيز تحت تربيت خود گرفتند و از                 

از اين رو، اتصال حكومت اسـالمي بـه جامعـه           . دآنان شخصيت هايي عالقمند به دانش ساختن      

ايراني موجب انتقال ارزش علم پروري به اين حكومـت گرديـد و در بـستر اقتـدار سياسـي و                     

فعاليـت هـاي    . رونق اقتصادي اين حكومت موجبات رشد و شـكوفايي علمـي را فـراهم آورد              

ر يونـاني و سـرياني بـه        پرشور علمي كه در دوران خالفت هارون و مأمون در زمينه ترجمه آثا            

سسه هاي علمي نظير بيت الحكمه صورت گرفت، فضاي هنجاري علم ورزي            ؤعربي و ايجاد م   

كه برخي از زمامداراني كه به دانـش        را در طبقه زمامداران و اشراف جامعه ايجاد كرد، به طوري          

مالي برخـي از  چندان اعتقاد و عالقه اي هم نداشتند، براي عقب نماندن از اين گردونه حمايت            
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،اوليـري (وسيله خود را منتسب به دانش مي كردنـد        دانشمندان را بر عهده گرفته بودند و بدين       

1342:250(.

پس از حكومت مأمون و شكل گيري اولين حكومت هاي نيمه مستقل ايراني ابتدا در شرق                

ثبـات  . شـد و سپس مناطق غربي ايران، روند شكوفايي علمي به ميزان زيـادي در شـرق دنبـال         

 به همراه گـرايش بـه علـم    )1382:136،خضري(سياسي و اقتصادي موجود در عصر سامانيان      

 در ايـن عـصر      يرونـق علمـ   تـداوم   موجب  )123-1363:125،فراي(پروري حاكمان ساماني    

اميران ساماني كه خود زمينه اشرافي در دربار عباسيان داشتند، خود افرادي تعلـيم ديـده           . گرديد

از سوي ديگر، منطقه شرقي ايـران بـر خـالف منـاطق غربـي كمتـر                 . ند به دانش بودند   و عالقم 

قابليت كشاورزي داشت و در مقابل شمال شرقي ايران به دليل قرار گرفتن در مـسير ترانزيتـي                  

 به دليل تجـارت ايجـاد شـده         جاده ابريشم داراي شهرهاي واحه اي قابل توجهي بود كه اساساً          

ه شهرها در شرق به دليل گسترش تجارت كاالها و به ويژه بردگان تـرك               رشد قابل توج  . بودند

 كـه بـه افـراد       )1358:223،فـراي ( ايجاد نموده بـود     در اين شهرها   رفاه اقتصادي قابل توجهي   

در عصر آل بويه نيز رونق اقتصادي و        .  به فعاليت هاي علمي و هنري را مي داد         نامكان پرداخت 

حاصل شده بـه ويـژه در دوران حكومـت عـضدالدوله بـه همـراه                )1336:88،پرويز(عمراني  

 موجب شد تا در بغداد و شيراز مركزيت هاي علمـي قابـل              سالطين و وزرا  گرايش هاي علمي    

مستثناي بخـش هـاي روسـتايي شـمال غربـي           (توجهي پديد آيد و رونق علمي شرق در غرب        

ي حاكمان آل بويه، موجب عقـل       از سوي ديگر، گرايش شيع    .  نيز نظير قابل توجهي بيابد     )جبال

 كه به پرورش افكـار جديـد و آزادي          )1358:226،فراي(گرايي و تساهل فكريي گرديده بود       

.دانشمندان كمك مي كرد

روند صـعودي رشـد دانـش در ايـران ساسـاني از عهـد               در يك جمع بندي مي توان گفت        

تا سـقوط يزدگـرد     ) م579-531(از دوره خسرو انوشيروان   . انوشيروان به بعد كاستي گرفته بود     

رفـت علمـي رونـدي نزولـي      و در ايـن مـدت پـيش        بودحدود يك قرن گذشته     ) م642(سوم

 كـه  ني و آمد و شـد سـريع پادشـاهان بـود    اين امر به خاطر بي ثباتي در حكومت ساسا     . داشت

-با ايـن حـال، هنجـار هـاي علمـي و ارزش مـداري علـوم                . موجب ضعف اين سلسله گرديد    
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 و مراكز علمي مـرو و   شده بودتثبيت در جامعه علمي ايران آن زمان        - نجوم و پزشكي   مشخصاً

 و نفـوذ  بـا بـه قـدرت رسـيدن عباسـيان     . نـد جندي شاپور همچنان به حيات خود ادامه مي داد   

 منتقـل شـدند و در فـضاي مـساعد     حكومـت ، اين هنجارهاي علمي بـه    اشراف ايراني به دربار   

از سوي ديگـر، . رار گرفتند و در نتيجه رشد شايان توجهي يافتندحمايت مالي و ثبات سياسي ق     

وجـود  دوره عباسـي  ، در جامعه اسالمي     حاكم بود محدوديت هاي طبقاتي كه در ايران ساساني        

نداشت و در نتيجه افراد با استعداد مختلفي از طبقات متنوع جامعه توانستند بخـت خـود را در                   

در واقع فضاي فرهنگي مبتنـي بـر تـساوي گـري كـه در               .علم آموزي و دانش ورزي بيازمايند     

آموزه هاي عملي اسالمي وجود داشت موجب آزاد شدن پتانسيل هاي فكري طبقـات مختلـف              

اشاعه ارزش هاي دانـش پـروري از جامعـه ايـران بـه             در نتيجه . اجتماعي در جامعه ايراني شد    

 ها و حذف امتيازهـاي طبقـاتي        فرهنگ مبتني بر تساوي انسان    دربار حكومت اسالمي، در بستر      

و اقتـدار   ، ثبـات    )1369:75،اشـپولر ( و در دوره عباسـي اعمـال شـد         كه از اسالم رسيده بـود     

شـدند تـا    ديگر موجب   مكنت مالي مركز خالفت عباسي در تلفيق با يك        به دنبال آن   و   ،سياسي

. پيدا كنندرشد شايان توجهيدر فاصله اواسط قرن نهم تا دوازدهم ميالدي علوم طبيعي 

تـوان بـه حـذف عنـصر        مبتني بر شيوه امكان عيني ماكس وبر، براي آزمون اين فرضيه مـي            

بـا اسـتفاده از شـواهد تـاريخي و تحليـل            ايراني از اين منظومه علل اقدام كرد و اين مـساله را             

 كه اگر امويان توسط عباسيان برانداخته نمي شدند و چند صـد سـال ديگـر                كردبررسي  منطقي  

ومت مي كردند، آيا رشد علمي مزبور باز هم به وجود مي آمد؟ و يـا اينكـه اگـر عباسـيان                      حك

بدون كمك و سپس نفوذ ايرانيان حكومت مي كردند، آيا باز هم علوم طبيعي رشدي مـشابه بـا           

آنچه به وقوع پيوست را داشت؟ 

اي امـوي    فـضاي هنجـاري دربـار و خلفـ         توان استدالل كرد كـه    ميدر رابطه با اين پرسش      

ل به برتري عرب بر عجم بودنـد       يگرايش هاي نژاد پرستانه امويان كه قا      . مساعد رشد علم نبود   

عـالوه بـر    . ، مانع رشد و شكوفايي استعدادهاي ساير اقوام مي شـد          )414 و 1369:61،اشپولر(

رايش اين، امويان ويژگي ها و مشغوليت هاي ساير اقوام را نيز خوار مي شمردند و از اين رو گ              

مهنه «به علوم طبيعي را كه در ميان ايرانيان وجود داشت، تحقير مي كردند و اشتغال به علوم را                   
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تنها رويداد علمي كه از دوره امويـان در  . )1356:340،صفا(مي دانستند» موالي و شغل بندگان 

( توسـط خالـد امـوي اسـت    الكيميـا حوزه علوم طبيعي ثبت شده، ترجمه متن مصري كتاب 

امويـان بـه دليـل      . )80-1386:79، هاوتينـگ  ،1384:44،شـيخ نـوري   ،  11-26:  2007،  1دين

 داشتند تـا دانـش  - آن هم از نوع باديه اي قديم–خاستگاه قبيله اي خود بيشتر گرايش به شعر        

هـا بيـشتر از امپراطـوري روم شـرقي و     پايتخت امويان دمشق بـود و آن      . )1342:230،اوليري(

كه بسياري از فنون حكومت بر يك جامعـه وسـيع را از آن              ر مي پذيرفتند، به طوري    بيزانس تاثي 

امپراتــوري بيــزانس نيــز در ايــن دوران، يــك . )1386:79،هاوتينــگ(امپراتــوري فــرا گرفتنــد

 مسيحي بود كه چندان مساعدتي به رشد فلسفه و علـوم طبيعـي نـشان نمـي               -امپراطوري ديني 

فالسفه در پي بسته شدن مركز علمي       دانشمندان و   روان نيز برخي از     داد، چنانچه در زمان انوشي    

، از اين رو هـيچ پـژوهش        )1347:50، صفا  و 1353:36،ممتحن(خود به ايران پناهنده شدند    

پرستانه به دليل گرايش هاي نژاد    از اين رو    . علمي و حتي كالمي در دمشق به ثبت نرسيده است         

فـضاي هنجـاري مـساعد      امكان ايجاد   و تاثيرپذيري از بيزانس،     امويان، روحيه علم ستيزي آنان      

رشد علم و دانش را     براي  اعراب خود زمينه تمدني     . وجود نداشت علم پروري در دربار امويان      

 امويان نيز مانع استمداد از سرزمين هاي متمدن فـتح شـده              نژاد پرستانه  نداشتند و سياست هاي   

گرچـه مباحثـات دينـي در رابطـه بـا           لـذا   . ي آنان مي شد   در اين زمينه يا حمايت از فعاليت ها       

مسائل كالمي همچون قضا و قدر و علم خدا و قديم يا حادث بودن قرآن ناشـي از تمـاس بـا                      

 اما ريشه و خاستگاه اين مباحث       ،)1345،اقبال(جوامع ديگر در جامعه اسالمي مطرح شده بود       

اين مباحثات  حتي  ولي  مي ايران قديم بودند؛     بيشتر در كوفه و بصره بود كه نزديك به مراكز عل          

تـوان  بنابراين در صورت تداوم سلسله امويان نمي  . كمتر به صورت يك علم مدون شده بود       نيز  

انتظار داشت رشد علمي قرون دوم تا پنجم به وجود آيد، هر چنـد بـه دليـل تمـاس بـا سـاير                        

مرزهاي جهـان اسـالم و مـسايل        فرهنگ ها و انتقال پرسش ها، و نيز مسايل ناشي از گسترش             

.  محسوسي مي داشتندديني روز، علوم ديني رشد نسبتاً

١- Deen



23ل تاريخي علل شكوفايي علوم طبيعي در ايران پس از اسالمتحليشمارة اول                  

تاثير قابل توجهي در شروع شتابان رشد علمي از اوايل حكومت عباسي داشت، انتقال              آنچه  

،ارزش هاي دانش پروري ناشي از نفوذ خانواده هاي اشـرافي ايرانـي نظيـر برمكـي، بختيـشوع        

تاريخ، كوشش هاي شخص جعفر برمكي در نهضت        از  ، چنانچه به نقل     دبونوبختي و نظاير آن     

اين بعد فرهنگي با همراهي توانـايي مـادي حمايـت از            . ترجمه نقش شاياني در اين امر داشت      

دانشمندان موجبات رشد سريع علمي از اوايل حكومت عباسي به ويژه دوره منصور دوانيقي تا               

چنين تصميم عباسيان به انتقال پايتخـت و تاسـيس يـك            هم. پايان خالفت مأمون را فراهم كرد     

1345:8،اقبال(پايتخت جديد بر بقاياي شهر باستاني بغداد، نياز به علوم و فنون را ايجاد نمود              

شهر تازه تاسيس بغداد عالوه بر نياز به معمـاران و مهندسـان مختلـف             . )1342:233، اوليري و

ياز به حرفه ها و فنوني نيز داشت كه به طور سـنتي در  در ساخت بناها و ساختمان شهري آن، ن      

اين امر موجب جـذب صـنعتگران، هنرمنـدان،         . وجود نداشت ) به دليل تازه تاسيس بودن    (شهر

به دليـل نزديـك بغـداد بـه ايـن           ( به ويژه ايران   -مهندسان و دانشمندان از سرزمين هاي اطراف      

از ايـن رو  . ني در عهـد عباسـي شـد     گرديد كه خود محرك نوآوري هاي علمي و ف         -)سرزمين

 پايتخت جديد، يكي از شهرهاي      -توان گفت اگر عباسيان به جاي اقدام به تاسيس يك شهر          مي

موجود در شبه جزيره عربستان يا عراق و يا حتي مصر و ايران را به عنوان مركز خالفت خـود                    

 اين عهد با آن سـرعت  انتخاب مي كردند، جريان نوآوري و رشد شتابان علمي و فني مزبور در          

البته عباسيان به دليل آنكه دمشق مركز طرفداران امويان بود، ناچار           . رفت اتفاق نمي افتاد   و پيش 

هـا ايرانيـان بودنـد،      بودند پايتخت خود را شهر ديگري قرار دهند و به دليل آنكه طرفـداران آن              

امـا اقـدام بـه    .  ايران باشـد بهترين موقعيت براي آنان، شهري بود كه نزديك تر به سرزمين هاي 

تاسيس يك شهر جديد، يك ضرورت تاريخي نبود و آنان مي توانستند شهري نظيـر كوفـه يـا                   

عامل تاسيس شهر جديـد بغـداد، از آن جملـه اتفـاق             لذا  . بصره را براي اين كار انتخاب نمايند      

.هاي تاريخي است كه بر مسير حوادث تاريخي تاثير قابل توجهي گذارد

 نظيـر   -يگر اينكه اگر براندازي امويان بدون كمك سرزمين هاي صاحب تمدن علمي           نكته د 

 صورت مي گرفت، توسعه علمي در حوزه علوم طبيعي بـه شـكل اتفـاق افتـاده                  -ايران و مصر  

كه در طول دوره امويـان بـا وجـود وسـيع شـدن سـرزمين و انجـام                   صورت نمي گرفت، چنان   
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، )1386،هاوتينـگ (ايجاد شبكه پستي بريد و ضرب سـكه       اقداماتي نظير توسعه امور ديواني و       

با اين حال، اگر ايـن تغييـر حكومـت      . رفت آن صورت نگرفت   تالشي براي انتقال علوم و پيش     

بودند نيز انجام مي گرفـت، نفـوذ        ) نظير اسكندريه ( مصر كه داراي سنت علمي     توسط مردم مثالً  

، امـا نـوع   ب رشد و انتقال علـوم گـردد  عناصر مصري در دربار به كم و بيش مي توانست موج         

عمده ترين علـومي كـه در جريـان         . رفت قرار مي گرفت متفاوت مي بود      علومي كه مورد پيش   

شكوفايي علمي اسالمي رشد داشتند رياضيات، نجوم و پزشكي بودند و در مقابل علومي نظيـر              

ايـن در حـالي اسـت       . )1359:167،كارا دو وو  (رشد چنداني نداشتند  ) شيمي(مكانيك و كيميا  

ايران بوده است و در سمت مقابل عمده دانشمنداني كه در رشته كيميا بـه               علوم مذكور مهد  كه  

به علت كثـرت آثـار نـسبت        گذشته از جابربن حيان كه      . تحقيق پرداخته اند غير ايراني بوده اند      

 و  )1359:333،كـارا دو وو   (داده شده به وي، خصوصيات وي در هاله اي از ابهـام قـرار دارد              

رازي كه حرفه اصلي وي پزشكي بوده است، ساير دانشمندان رشـته شـيمي از مـصر يـا سـاير                  

نيـز  ) علـم الحيـل   (له در مورد علم مكانيك    أاين مس . سرزمين هاي عربي مجاور آن برخاسته اند      

صدق مي كند كه هر دو علم به نوعي ميراث رويكرد عملگرايانـه مكتـب اسـكندريه در مـصر                    

بنابراين رشته هاي علمي خاصي كه در دوران شكوفايي علمي جهـان اسـالم و ايـران                . ندبوده ا 

 بنـابراين، عنـصر ايرانـي در    .مورد تشويق قرار گرفتند، نشان از تاثير عنـصر ايرانـي بـر آن دارد         

بـا در نظـر     (شكوفايي علمي پس از اسالم يك عامل كليدي محسوب مـي شـود كـه بـدون آن                 

.ان شكل گيري جنبش علمي در جهان اسالم به وجود نمي آمدامك) نگرفتن مورد مصر

بررسي بحث و 

توانايي يادگيري انـسان هـا و بـه تبـع          مبتني بر اين اصل كلي است كه         نظريه ويژگي نژادي  

در طـول دوران  هـر قـومي   . اقوام مختلف تابعي از روند رشد و تكوين آن فـرد و ملـت اسـت          

با مـسايل خاصـي مواجـه اسـت و در            و اجتماعي،    تحول خود به داليل شرايط خاص محيطي      

نتيجه ممارست در حل نوع خاصـي از مـسايل در سـير تكـويني خـويش، اسـتعداد و قابليـت                      

از .  با قابليت يادگيري امور ديگري برابـر نيـست  يادگيري خاصي را به دست مي آورد كه لزوماً        
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ايش بيـشتري بـه انديـشه       اين رو، اصل اين فرضيه كه نژاد خاصي ممكن است اسـتعداد و گـر              

عقالني داشته باشد مردود نيست، ولي اين امر نيازمند بررسي تجربي است و بـه صـرف اينكـه                  

توان مدعي شد كـه ايـن نـژاد توانـايي و       در روزگاري انديشه عقالني در ايران رواج داشته نمي        

ن است كـه بـراي      عالوه بر آن، الزمه اين نظريه آ      . گرايش بيشتري نسبت به فراگيري علوم دارد      

كه اين فرضـي    ل شويم، در حالي   يعلم و انديشه عقالني در ايران قبل از اسالم جايگاه وااليي قا           

علم و انديشه عقالني در دوره هخامنـشيان بـه وضـوح از رقيـب آن يونـان                  . قابل مناقشه است  

، 1354:479،راونـدي (ظه اي در اين دوره اتفـاق نيفتـاده        كمتر بوده و توسعه علمي قابل مالح      

 و در دوره ساسانيان نيز گرچه در زمان انوشيروان حمايت هاي علمي قابل توجهي               )735،  498

صورت گرفت، ولي از شكوفايي علمي قرون سوم تا پنجم هجري در سـطح نـازل تـري قـرار                    

دهـد كـه بـسياري از       از سوي ديگر، تاريخ علم و انديشه در دوره ساسانيان نيز نشان مـي             . دارد

:1388،علمـداري (ان به نام آن زمان از نسطوريان مسيحي و نه ايرانيان آريايي بوده اند      دانشمند

 زمينـه اي    دوران هخامنشيان، اين امپراتوري به طور عمده       و همانند    )1359:543، مطهري ؛434

.براي رشد اين علوم را فراهم آورده است

با وجود دارا    نسبت مي دهند،     ويژگي هاي فرهنگي اسالم   نظرياتي كه شكوفايي علمي را به       

داراي لمي ايران قرون سـوم تـا پـنجم هجـري،            عناصر قابل توجهي در تبيين شكوفايي ع      بودن  

اينكه توصيه هاي ديني نسبت به علم آموزي موجب توسـعه علمـي در        . اشكاالت جدي هستند  

ـ                   واي جامعه اسالمي قلمداد شود، اين پيش فـرض را پذيرفتـه كـه بـدون هـيچ واسـطه اي محت

شود، و حال آنكه ميان دين در آمـوزه هـا و     نصوص و تعليمات ديني در جامعه پياده سازي مي        

نصوص خود با ديني كه در جامعه وجود دارد و مورد تحليل جامعه شـناختي قـرار مـي گيـرد                     

از .  متضادي از يك آموزه ديني صورت مـي گيـرد          تفاوت وجود دارد و تفاسير متفاوت و بعضاً       

لعه جامعه شناختي نمي تواند توسعه علمي را به استناد به اصـول كالمـي و بـدون                  مطا«اين رو   

:1384،قـانعي راد ( فرهنگي تفاسير ديني تبيين نمايد-مراجعه به متن تاريخي و زمينه اجتماعي      

با توجه به جداول حضور     . عالوه بر اين نظريه فوق داراي مشكالت تجربي فراواني است         . )52

 كه چرا در طـول قـرون بعـدي و عـصر معاصـر      كردتوان مطرح ميرا پرسش و غياب ميل اين   
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 بـا پاسـخ دور   اسالم نتوانسته موجب شكوفايي علمي جوامع اسالمي گردد؟ اين پرسش معموالً  

يا احياي اسالم همراه است و بـه      » بازگشت به خويشتن  «ه راه حل    يماندن از اسالم حقيقي و ارا     

يري كه از اسالم در سده هاي بعدي وجود داشته بـا آنچـه در             نوعي مي پذيرد كه قرائت يا تفس      

اين رويكـرد علـت عـدم شـكوفايي     . قرون شكوفايي اسالمي حضور داشته است متفاوت است      

علوم طبيعي از ظهور اسالم تا اواسط قرن دوم هجري را نيز با سلطه امويان و انحراف از اسالم                   

دهد؛ هر چنـد قـائالن بـه        ي جديد توضيح مي   حقيقي و نيز سرگرمي اعراب به فتح سرزمين ها        

اين نظر اين امر كه عباسيان حامالن اسالم راستين بودند را نيز نمي پذيرند و پرسـش همچنـان                   

توان انكار كرد كه حتي در دوران شـكوفايي علـوم           با اين حال، نمي   . به حال خود باقي مي ماند     

ار اسالم به ميزان قابل تـوجهي از رشـد    ظهور و انتشأطبيعي در قرون سوم تا پنجم هجري، مبد  

توجه به علـوم طبيعـي در شـهرهاي مكـه و مدينـه و بلكـه           . رفت در اين علوم تهي بود     و پيش 

 وجود نداشت و عمده گـرايش هـاي علمـي در سـه حـوزه                 كل شبه جزيره حجاز تقريباً     تقريباً

.خراسان، بغداد و مصر و دمشق به چشم مي خورد

در ويژگـي هـاي اجتمـاعي تـاريخي ايـران          با استفاده از     بيعي صرفاً تبيين شكوفايي علوم ط   

 ساساني شكوفايي علمي نـسبي  دوره در اگرچه. شودمواجهه با شواهد تاريخي دچار مشكل مي     

به وجود آمد و مراكز علمي در جندي شـاپور و مـرو و نـصيبه و نظـاير آن تاسـيس شـد، امـا                          

شكوفايي علمي در حال طي كـردن دوران نـزول          امپراطوري ساساني در زمان سقوط، به لحاظ        

در واقع، سير صعودي توسعه علم در دوره ساسـاني از عهـد شـاپور اول                . خود بود و نه صعود    

از . آغاز شد و در زمان انوشيروان به اوج خود رسيد، اما پس از وي سير نزولي به خود گرفـت                  

وسعه علمي ايران نمي توانـست  اين رو، حتي در صورت عدم فتح ايران به دست اعراب، سير ت            

با ايـن حـال، فرهنـگ ارزشـمند بـودن دانـش در              . به عهد شكوفايي علمي پس از اسالم برسد       

جامعه ايران زمان ساساني وجود داشت و به نوعي نهادينه شده بود كـه از مقتـضيات نيازهـاي                   

ه بـا توسـعه   از نظريه هـا در رابطـ  ديگر برخي  .شدعلمي و منزلتي اين امپراطوري محسوب مي      

و متاثر از ظهور سلسله هاي ايراني مي دانند كـه از قـرن سـوم بـا                با  علم در ايران، آن را همراه       

 بـه طـور كامـل از ميـان          سلسله طاهريان در ايران ظهور كردند و با سلطه تركان غزنوي تقريبـاً            
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، ديلميـان و نظـاير       شامل طاهريان، سامانيان   -از اين ديدگاه، سلسله ها و حكومت هاي ايراني        . رفتند

 ولـي بـا   ، به تشويق علم در ايران پرداختند و موجبات رشد علمي اين جامعه را فـراهم آوردنـد                 -آن

 روند توسعه علمي ايـران رو بـه      - به ترتيب شامل غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان       -غلبه تركان 

ي كند كه چرا همراه با ظهـور        اين نظريه گرچه با شواهد تاريخي همراه است اما تبيين نم          .افول رفت 

حكومت هاي ايراني، علم در ايران رونق گرفت؛ به عالوه اينكه دوره خيزش طاليي علـم در جهـان            

طـور كـه در تحليـل       با اين حال همـان    . اسالم از منصور تا اواسط حكومت مأمون را ناديده مي گيرد          

، يـك عنـصر كليـدي در شـكوفايي          مانده از عصر ساسـانيان    تاريخي آمد، عنصر فرهنگي ايراني باقي     

.علمي در جهان اسالم و نيز ايران پس از اسالم بوده است

جمع بندي

) قرون سـوم تـا پـنجم   (در اين مقاله تبيين هاي مختلفي كه از شكوفايي علمي ايران پس از اسالم      

تحليـل  مبتنـي بـر     . صورت گرفته بود، طبقه بندي شد و هر يك مورد نقـد و بررسـي قـرار گرفـت                  

اين نظريه ها به عنوان يك تبيين كامل از شكوفايي علمي ايـران پـس از اسـالم                  كفايت علّي   ريخي  تا

ه گرديـد، فرضـيه اي      ي ارا با توجه به تحليل جامعه شناختي كه از نحوه توسعه علم در جامعه            . رد شد 

ار ه شد و با استفاده از روش امكان عيني و عليت كافي وبـر بـه طـور نظـري مـورد بررسـي قـر                         يارا

تـوان در يـك جمـع       بنابر ايـن مـي    . عبور كرد ) و نه الزم  (از آزمون رد به عنوان شرط كافي       و   گرفت

مايه نارضايتي و شورش عليـه امويـان و     اسالم كه به نوعي دست     تساوي گرانه شعارهاي  بندي گفت   

،ايينعمتي ليمـ (بر تخت نشاندن عباسيان شد، تاثيري مستقيم در حذف سيستم شبه كاستي ساسانيان           

.  و پتانسيل هـاي وسـيع اجتمـاعي را بـراي علـم آمـوزي آزاد نمـود            داشتدر جامعه ايراني    )1387

موجـب   كـه    نيـز وجـود داشـت     فضاي هنجاري مساعد علم در ايران به عنوان ميراث دوره ساساني            

اين دو عامـل بـا بـه دسـت          . حمايت از رشد دانش در اين سرزمين و بلكه كليه ممالك اسالمي شد            

انتقال فضاي هنجاري متمايـل بـه علـم    قدرت توسط ايرانيان از زمان خالفت عباسيان موجب        گيري  

. را رقم زدشكوفايي علمي در ايران و جهان اسالم در حوزه قدرت سياسي گرديد و 
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