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 چکیده

توجه به علم و دانش در اسالم از چنان اهمیتی برخوردار است که نخستین آیات نازل شده بر حضرت 

( الهی به پیامبر)صآغاز شد. با اهتمام به نزول آیات نخستین «بخوان و بیندیش»یعنی  «اقرأ»محمد)ص( با 

 است. از این رو اعراب مسلمانتوان به وضوح دریافت که اساس رسالت دین اسالم بر تعلیم و آموزش استوار می

تا اواسط نیمه نخست قرن دوم هجری توانستند با تأمل در آیات قرآن و احادیث، از تدوین و آموزش علوم 

اسالمی فراغتی نسبی حاصل کنند؛ گرچه در روند تدوین علوم طبیعی نقش مهمی ایفا نکردند. دستاوردهای 

جوار و صاحب علوم طبیعی های همرچه مسلمانان با تمدنپژوهش حاکی از آن است که با گسترش فتوحات گ

دلیل مشغولیت جامعه اسالمی به فتوحات و شرایط نامطلوب و ه برخورد کردند اما تا پایان عصر اموی ب

ای کوتاه توجهی به تکوین و آموزش جزء دورههنامساعد جامعه که اختالف و جنگ بر آن حاکمیت داشت، ب

 علوم طبیعی نشد.
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 مقدمه 

با در نظر گرفتن این امر که کلمه علم و مشتقات آن بارها و بارها در مواضع مختلف در قرآن به کار رفته      

با دقت در آیات الهی، احادیث توان به جایگاه علم و دانش و فضیلت آن در اسالم پی برد. همچنین است می

نبوی و سایر معصومان آشکار است که در تاریخ هیچ دینی به اندازه اسالم تشویق و توصیه به فراگیری علم 

توان یافت؛ تا جایی که همین تشویق و حمایت بزرگان دینی از فراگیری و و دانش و تعلیم و آموزش نمی

 مسلمین با علوم شد.  آموزش علوم از اسباب عمده و اولیه آشنایی

وا لُواُ»های ویژه از جملهاز همان آغاز عرضه دعوت پیامبر گرامی اسالم)ص( بر جامعه بشری آیاتی با تعبیر     

شد که به تعقل و معرفت، آموزش علم و دانش و تقدس و تجلیل از بر ایشان نازل می «و اُولُواالَبصار ابلبَاأل

 ونَمُعلَا یَلَ ینَذِالَّ وَ ونَمُعلَیَ ینَذِی الَّوِستَل یَل هَقُ»  دفرمایخداوند در قرآن می علماء و دانشمندان تاکید داشت.

جز این نیست که تنها خردمندان یادآور  اند؟بگو آیا دانایان با نادانان مساوی»؛ «ابِلبَوا األولُاُ رُکَّذَتَا یَمَنَّإِ

دیگری وجود دارند که همگی در جهت توصیه و تأکید بر (. افزون بر این، آیات فراوان 9 )زمر:«شوندمی

. در واقع 5؛ یونس: آیه 091؛ آل عمران: آیه90های انعام: آیه اند نظیر سورهفراگیری علم و دانش نازل شده

 .شودهای فردی و اجتماعی اسالم محسوب میآموزش و فراگیری دانش از محوری ترین برنامه

اندوزی و احترام به علماء و خردمندان موَّکدی که قرآن کریم در راستای دانش علیرغم توصیه و تشویق     

های پایانی حکومت اموی در شام، اعراب داشت، تا اواسط نیمه نخست قرن دوم که مصادف است با سال

ها که از عصر خلفاء پیشین شروع شده بود و از مسلمان از یک سو بدلیل اشتغال به فتوحات و کشورگشایی

ای بود به تدوین و آموزش های قبیلهها و نزاعگیر درگیریآن روز که هنوز دامن سویی دیگر با شرایط جامعه

دیم های مفتوحه و ملل قعلوم خصوصاً علوم طبیعی یا به عبارتی دیگر علوم غیر اسالمی که مقتبس از تمدن

جه چندانی مبذول نداشتند و جزء در شرق و غرب بود شامل ریاضی، پزشکی، نجوم و سایر علوم طبیعی، تو

ای کوتاه تالش قابل توجهی در تکوین و آموزش این دسته از علوم صورت نگرفت. اما در مواردی اندک و دوره

ها همین محدوده زمانی مورد بحث یعنی از صدر اسالم تا دوره بنی امیه، چون فتوحات و کشورگشایی
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ار منتشر شد، اعراب مسلمان که هم قرآن به زبان آنان نازل های همجوگسترش یافت و اسالم در سرزمین

شده بود و هم احادیث نبوی به زبان عربی تدوین گردیده بود به منظور جلوگیری از تحریف شریعت اسالمی 

به تدوین و آموزش علوم اسالمی یا علوم شرعی از جمله قرائت، تفسیر، نحو و... پرداختند که مرجع آنان قرآن 

 بود و بطور خاص در قلمرو تمدن اسالمی به وجود آمده بودند.و حدیث 

پس از گذشت تقریبا یک قرن و نیم بدنبال ثبات قلمرو اسالمی و تشویق و توجه خلفای عباسی، اعراب      

آمادگی الزم را برای گام برداشتن در این مسیر در خود دیدند و زمینه ایجاد تمدنی جهانی را فراهم کردند 

جدیدی شد برای همه عناصر عبری، سریانی، قبطی، ایرانی، یونانی و هندی. در رابطه آموزش و علوم  که قالب

ی نوشته« تاریخچه نظام آموزش اسالمی» ای تحت عنواندر اسالم مقاالت چندی تالیف شده است. مقاله

 های آموزشیمعرفی مکان ای مختصر به امر آموزش در عصر پیامبر)ص( بهداوود الهامی، نویسنده پس از اشاره

های مختلف جهان اسالم و شرایط تدریس و آموزش در ها در سرزمینها و نظامیهخانهچون مساجد، مکتب

ای ور شدند. در مقالهپردازد که تقریبا از اواسط خالفت عباسی به بعد توسعه یافتند و مشهاین مکاتب می

ف یکی لمؤ« اهلل صفری فروشانیپایان امویان به قلم نعمت الم تاروند تاریخی آموزش از صدر اس»تحت عنوان 

برد. در محدوده های مهم آموزش یعنی مکان آموزش شامل مساجد، بادیه، بازار، کاخ و جبانه را نام میاز ارکان

این پژوهش سعی بر این است تا فرایند تدوین و آموزش علوم در بین مسلمین از دوره آغازین ظهور اسالم تا 

امیه مورد بررسی قرار گیرد. منظور از علم در این پژوهش هم علوم عقلی و تجربی است که اغلب ه بنیدور

پس از عصر فتوحات از سایر ملل همجوار اقتباس شدند و هم علوم اسالمی است که پس از ظهور اسالم و به 

 دلیل نیاز جامعه مسلمین به آنانن ایجاد گردیدند و رشد کردند.

 در روزگار پیامبر)ص(آموزش علوم 

یک ساعت علم آموزی بهتر از عبادت در دل شب است و یک روز علم اندوزی »احادیث پیامبر)ص( نظیر      

( و حدیث فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب 1/031: 0990)سیوطی،«بهتر از سه ماه روزه داری است

بیانگر تالش و تشویق آن حضرت در امر  ( و راه و رسم ایشان در دوران رسالتش0/30: 0010است)کلینی،

اندوزی و آموزش علم است. ایشان بر آموزش بخصوص آموزش دینی اهتمام بسیاری داشتند. از این رو دانش

از همان ابتدای بعثت، آموزش دین را به عنوان اساس کار آموزشی مسلمانان قرار گرفت)فتال نیشاپوری، بی 

بر روایات و احادیثی که به ترویج و آموزش علوم داللت دارد تاکیدات  (. در سنت پیامبر)ص( عالوه01تا: 

بسیاری نیز در قالب رفتار بیانگر تالش و تشویق آن حضرت در امر آموزش و تعلیم است؛ از جمله اقدام 

پیامبر)ص( پس از شکست مشرکین در جنگ بدر. در واقع پیامبر)ص( پس از جنگ بدر مقرر داشت که هر 

 (.00/ 1: 0300ان مکه که ده کودک مسلمان را سواد بیاموزد، آزاد است)ابن سعد،یک از اسیر
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-در روزگار پیامبر)ص( مسجدالنبی که همزمان با هجرت رسول خدابه مدینه بنیاد گردید، پایگاه اساسی     

لمی که در میان علوم اسالمی اولین ع (.0301،0ترین تعلیمات در تاریخ آموزش اسالمی قرار گرفت)غنیمه:

(، علمی که شخص رسول خدا برای جلوگیری از اختالف 3/069: 0350تکوین یافت علم قرائت بود)مطهری،

و به منظور یکنواخت نگه داشتن قرآن، آن را از همان زمان نزول به صحابه تعلیم فرمود. در واقع قرآن اساس 

 قرآن قرائت آن بود و نخستین معلم در علوم اسالمی و تعلیم آن پایه تعالیم اسالمی بود و نخستین درسهای

(. به افرادی 019: 0301اسالم پیامبر اکرم)ص( بود که آن کتاب مبین را به صحابه تعلیم می فرمود)حلبی،

شد. گویا مصعب بن عمیر اولین کسی بود که پیامبر)ص( آموختند مُقری گفته میکه قران را به دیگران می

 سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول کان»ی ابن عبدالبر ستاد. بنا به گفتهینه فربعنوان مُقری قبل از هجرت به مد

 کان و لدین،ا فی یفقّههم و القرآن یقرئهم الثانیة العقبة بعد الهجرة قبل المدینة إلى عمیر بن مصعب بعث قد

پیامبر)ص( بمنظور های ها و تشویق(. در پی تالش0/0003: 0001)ابن عبدالبر،« المقرئ و القارئ یدعى

قرائت قران زمینه اجتماعی پدید آمدن قاریان یا قراء مهیا گردید. چنانچه شاهد شهادت تعدادی از قراء در 

      ( هستیم. 1/069هشام، بی تا: ( و ذات الرجیع)ابن1/690: 0300غزوه بئر معونه)مقدسی،

بهره نبودند؛ چنانچه به نقل از شفا وم و بیحتی زنان نیز از امر آموزش محر در نهضت علمی پیامبر)ص(     

ام سلیمان بن ابی حثمه پیامبر از وی خواست که به برخی از زنان چون حفصه قران بیاموزد)ابن 

(. به فرمان پیامبر)ص( عبداهلل بن سعید بن عاص در مدینه به 656: 0330؛ بالذری،0/0969: 0001عبدالبر،

(. از عباده بن صامت نیز نقل شده است که من به 1/99: 0005قالنی،مردم خواندن و نوشتن یاد می داد)عس

(. با گرایش اعراب بازمانده 3/56: 0019جمعی از اصحاب صفه خواندن و نوشتن و قران می آموختم)ابن اثیر،

در سال نهم هجری به اسالم امر آموزش قران و عمل به احکام اسالمی در راس برنامه های پیامبر)ص( قرار 

و بدین منظور تعدادی از صحابه که واقف به خواندن و نوشتن و تعلیم احکام دین بودند را برای تعلیم  گرفت

و آموزش نومسلمانان به نواحی مختلف اعزام کرد؛ از جمله معاذ بن جبل  به یمن فرستاده شد تا بر آنان قران 

 .(1/333: 0300بخواند و فقه بیاموزد)ابن سعد، 

 خلفای راشدینآموزش علوم در عهد 

با وفات پیامبر گرامی اسالم)ص( گرچه خلفاء پس از وی مسلمانان را از تالیف کتابت که پله آغازین برای      

: 0010را منع کردند)متقی هندی، داشتند چنانچه ابوبکر و عمر تدوین احادیث پیامبر)ص(تدوین علوم بود، باز 

همچنان اخبار، تفسیر، فقه و قرائت قران را مانند دوره جاهلیت در ( اما در تمامی این دوران اعراب 01/195

دادند. در واقع در این های خود حفظ کرده و بصورت شفاهی و سینه به سینه به دیگران آموزش میسینه

رغم اینکه نوشتن و نگارش تا حدودی میان آنان معمول شده بود، با تألیف کتاب آشنا نبودند و یک زمان علی

توان گفت در دوره خلفای (. به عبارتی می050-3/009تا:بی تمام جز قرآن کتاب دیگری نداشتند)زیدان،قرن 
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راشدین نیز به جهت حضور اصحاب پیامبر)ص( در شهرها و مراجعه مردم به آنان، آموزش و تعلیم علوم دینی 

م در از این اصحاب بود که مرد نظیر قرائت، فقه و تفسیر بصورت شفاهی ادامه یافت. عبداهلل بن مسعود یکی

. این گروه از اصحاب رسول خدا پس از (051/ 0: 0306پرسیدند)امین،تفسیر آیات قرآن مطالبی از او می

 رحلت ایشان نیز همچنان رسالت آموزش خود و امر آموزش نومسلمانان را ادامه دادند. 

 کشد ونه مداین و اسکندریه را پیش میخاخلدون در مقدمه کتاب خود صحبت از آتش سوزی کتابابن     

نویسد هنگام فتح ایران و مصر، خلیفه عمر با این استدالل که با وجود قرآن ما را نیازی به هیچ کتاب می

دیگری نیست و هیچ چیز جز قرآن الیق خواندن و آموزش و تعلیم نیست، به سعد بن ابی وقاص و عمرو بن 

ها را به آب بیاندازند)ابن داین و اسکندریه را آتش بزنند و کتابهای معاص دستور داد تا کتابخانه

کوب با توجه (. گرچه محققانی نظیر شهید مطهری، حسن ابراهیم حسن و دکتر زرین1/0111: 0305خلدون،

در ما ا جزئیات وقایع فتوحات اسالمی در ایران و روم در منابع تاریخی اسالمی قرون اول ضبط شدهبه اینکه 

و برای اولین بار در قرن های ایران نیامده سوزی کتابخانهنبع و مدرک تاریخی سخنی درباره آتشهیچ م

 کنند. قفطی ذکر شده این روایت را رد میه.ق. توسط عبداللطیف بغدادی و ابن ال0

با توجه به شرایط جامعه مسلمین پس از رحلت پیامبر)ص( مبنی بر ظهور پیامبران دروغین و آغاز      

 یهای رده و همچنین با آغاز عصر فتوحات در عصر خلیفه ابوبکر، اوج گرفتن فتوحات در عصر خلیفهجنگ

دوم و تثبیت فتوحات در دوره عثمان، در این برهه زمانی تقریبا بیست و پنج ساله مسلمانان توجه و اهتمام 

ن از لحاظ علوم عقلی نیز تفاوتی (. این دورا009. 3چندانی به کتابت و امر آموزش نداشتند)زیدان:بی تا،

های داخلی، کشورگشایی و جهاد برای گسترش ها و جنگچندانی با دوره جاهلیت نداشت؛ چون زمان آشوب

های دوردست بود. به همین جهت مسلمانان در این های پیروزی آن در سرزمیناسالم و برافراشتن پرچم

و آموزش امور دینی و شرعی بصورت شفاهی توجهی دوره جز به سیاست و جهاد و بدست آوردن غنیمت 

 (.000: 0309رواج بود)نلینو،نداشتند و بازار علوم طبیعی و آموزش و تعلیم آن علوم به نهایت درجه بی

های داخلی فرصت مناسب در دوره خلیفه چهارم امام علی بن ابی طالب)ع( نیز بدلیل جنگ و درگیری     

وین علوم و همچنین آموزش علومی غیر از علوم دینی و اسالمی وجود نداشت. برای رسیدگی به تدوین و تک

نویسد باید گفت که تحقیقات صرفی و نحوی و ادبی با کارهای ابواالسود دوئلی یار و چنانچه ادوارد بروان می

ن به (. زیرا نخستین چیزی که تازیان در ضبط قرائت قرا115: 0303رازدار حضرت علی)ع( آغاز شد)بروان،

آن نیازمند شدند نحو بود و عاملی که آنان را به وضع این علم برانگیخت مواردی از قرائت غلط قرآن بود که 

 (.09: 0301از مردم می شنیدند)حلبی،

 تدوین و آموزش علوم در دوره بنی امیه
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ان با ملل و با آغاز عصر فتوحات و وسیع شدن ممالک اسالمی، بدلیل رویارویی و تقابل اعراب مسلم     

که مردم کشورهای مجاور (. زمانی3/009 تا:بی های همجوار خود، آراء و عقاید مختلفی پدید آمد)زیدان،تمدن

بخصوص ایران و روم اسالم آوردند، در رابطه با قرآن به سبب عدم آشنایی به زبان آن کتاب دچار اشکال 

(. در نتیجه مسلمانان 10-19: 0301ران زدند)حلبی،شدند و برای فهم آن به ناچار دست به تفسیر و تاویل ق

بمنظور حفظ اسالم و تعالیم آن به تدوین علوم اسالمی و آموزش آن پرداختند و اصول و قواعدی تنظیم 

(؛ گرچه جز در 3/009 تا:بی کردند که نه تنها کتابت را مکروه نشمرد بلکه آن را مستحب می دانست)زیدان،

ود شد یا خکردند و اگر هم دانشی منتشر میامیه به نشر و آموزش علوم توجه نمی موارد اندکی خلفای بنی

(. بطور کلی مجامع 0/109: 0306 به خود بود یا اینکه مردم آن کشور به ترویج علم می کوشیدند)امین،

 ،علمی عصر اموی چون دوره خلفای راشدین فقط به تدوین و آموزش علوم دینی چون قرآن، تفسیر و حدیث

روایت و استنباط احکام و فتواهای شرعی درباره پیشامدهای تازه اهمیت می داد. در واقع علومی که در عصر 

ای که یکی (. بطور مثال در بصره در مدرسه099: 0356 اموی رواج یافت با دین ارتباط داشت)ابراهیم حسن،

 (. 051: 0309 گرفت)کمبریج،ار میاز برجسته ترین اساتید آن حسن بصری بود، مباحث دینی مورد بحث قر

با این وجود از اواسط عصر اموی بذرهای دانش و معرفتی که در دوران اول عباسی در بغداد شکوفا شد و 

های ترجمه و نقل علوم سایر ملل به عربی ریشه در فرهنگ یونان و شام و ایران داشت، کاشته شد و جرقه

المی بزرگترین نقش و مهم ترین تاثیر را در ایجاد نهضت علمی (. نشر دعوت اس0،319: 0300 زده شد)حتی،

(. از سویی دیگر با فراهم شدن آرامشی نسبی و رفاه 51: 0301 در آموزش در جامعه عرب داشت)غنیمه،

اقتصادی و توسعه ارضی امویان فرصت و امکان بیشتری یافتند تا به پیشرفت و علوم و آموزش آن بپردازند. 

قرار خالفت امویان در شام و تعیین دمشق بعنوان پایتخت و نزدیکی آنان به رومیان و تسلط بر بعالوه با است

امیه مهیا مینه آغاز حرکت علمی در دوره بنیمدارس علمی ایران و مدارس سریانی شام به تدریج ز

از ماوراءالنهر (. به عالوه رواج صنعت کاغذ که مسلمانان آن را در قرن اول ه.ق 009: 0301 گردید)حلبی،

 (. 01: 0363 کوب،ده رواج علوم و آموزش آن شد)زرینداخل بالد خود کردند از اسباب عم

 احمد امین برای جنبش علمی در دوره بنی امیه سه عامل را ذکر می کند: 

( احتیاج برخی از خلفا به شناختن حال و وضع تاریخ پادشاهان عالم و آگاهی بر قانون و سیاست و نظم و 0

 حال آنان؛ زیرا چنین اطالعی برای آنان خصوصا بعداز توسعه ممالک اسالمی ضرورت داشته است. 

 ( عبارت است از دخول ملل مختلفه در عالم اسالم 1

(. موضوع نخستین آثاری که در عصر 096-090، 0: 0306 ظ حدیث)امین،( عالقه مسلمین بر جمع و حف3

ی تدوین و آموزش گردید موضوعاتی نظیر ها به عربی ترجمه شد و وارد عرصهخلفای اموی از سایر زبان

 (.60: 0360 تاریخ، ریاضی، نجوم، پزشکی، کیمیا بود که عمال به درد اعراب می خورد)وات،
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 تاریخ 

موی نثر بنا بر نیازمندی های حاصل از معیارهای فرهنگی و تمدنی که در فراهم آوردن آن ها در دوره ا     

ای داشتند به پیشرفت و تکامل خود ادامه داد. شاید در میان علوم نخستین علمی اقوام مغلوب سهم عمده

شود  اری خارجکه شایسته آن شد که به نثر تألیف شود و صورت کتابت پیدا کند و از شکل یادداشت برد

(. تاریخ نویسی عرب از دوره اموی آغاز شد که روش آن در این 050: 0309 تاریخ نگاری بوده است)کمبریج،

(. گرچه تدریس و آموزش تاریخ به عالئق و 339: 0390دوره همان روش قدیمی نگارش حدیث بود)ممتحن،

( اما باید گفت که عللی چون 111: 0301مطالبات استادان و دانش آموختگان این علم مرتبط بود)غنیمه،

: 0390 ی خلفای اموی چون معاویه به خواندن اخبار و تاریخ پادشاهان و گذشتگان)شبلی،اشتیاق و عالقه

 ( و اهتمام و توجه مسلمانان به سیره و سنت پیامبر)ص( باعث پیشرفت علم تاریخ شد. 01-00

 فلسفه و کالم اسالمی

اقوام دیگر سروکار پیدا کردند چون اختالف عقیده شان آشکار شد در نتیجه جهت که مسلمانان با زمانی     

ی جدید فکری را برای مقابله با هادفاع از حریم دین اسالم به کالم روی آوردند و فراگرفتن و آموزش روش

ر نانی بیشت(. آشنایی مسلمین با فلسفه یو96: 0301 انحراف عقیدتی و اختالفات سیاسی الزم دانستند)حلبی،

(. در اثر جلسات بحثی که در دمشق در دربار خلفای 06/ 0: 0336به وسیله نسطوریان صورت گرفت)صفا، 

اموی بین مسلمانان و مسیحیان برگزار می شد و همچنین در اثر ترجمه ادبیات یونانی و سریانی به زبان 

و همچنین اشکال مختلف استدالل عقلی عربی متفکران اسالمی با برخی از مفاهیم و اصطالحات یونانی مآب 

آب های یونانی مآشنا شدند. پس علم کالم اسالمی تا حدی حاصل محیط خلفا و تا حدی تحت تأثیر اندیشه

(. از سوی دیگر عده بسیاری از اطباء مسیحی که به دربار خلفای اموی وارد شده 066: 0390 بود)الپیدوس،

ل ابن اثال طبیب مخصوص معاویه و عبدالملک بن ابجر کنانی طبیب بودند هم طبیب بودند و هم فیلسوف مث

مخصوص عمر بن عبدالعزیز یا ماسرجویه. این قبیل افراد موجب نشر فلسفه و رواج آن و باعث بحث و جدل 

های (. با توجه به تاثیر کالم مسیحی و پژوهش091، 0: 0306 مابین مسلمین و مسحیان شده بودند)امین،

یونانی در سوریه، مباحثات فلسفی از آنجا شروع نشد بلکه در عراق و اطراف بصره نمودار شد و در فلسفی 

خورد. دمشق مرکز لهو و های فلسفی یونان در علم کالم اسالمی به چشم میآنجا بود که تأثیر پژوهش

متأثر  ز علوم یونانیخوشگذرانی و سیاست بود و به تحقیقات کالمی و علوم کاری نداشت اما بصره به شدت ا

شده بود و محتمال حیره واسطه  انتقال آن بوده است و احتمال بیشتر این است که فرهنگ یونانی از طریق 

 (.119: 0300 جندی شاپور در بصره موثر افتاده باشد )اولیری،

 طب
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بن کلده که پسر  طب علمی عرب نیز مانند سایر علوم از دو منبع یونان و عراق اخذ گردیده بود. حارث     

خاله پیامبر)ص( بود و در مدرسه جندی شاپور به فراگرفتن پزشکی پرداخت نخستین کسی بود که در میان 

(. حارث تحصیالت خود را در ایران تکمیل کرد 551/ 3 تا:بی اعراب به تحصیل علوم بیگانه پرداخت)زیدان،

(. پس از این نویسندگان 03: 0303 یافت)بروان،و حداقل یک بار به حضور انوشیروان و مشاوره با او دست 

النبی معروف شد. ل طبی مدون کردند که به نام طبهای پیامبر)ص( را در مسائمسلمان مجموعه گفته

النبی  به نخستین کتابی مبدل شد که به طالبان علم طبابت پیش از خواندن مجموعه کتابهای طبی طب

(. بطور کلی در صدر اسالم طب با آنچه در جاهلیت بود اختالف 091: 0359 شد)نصر،آموزش و تعلیم داده می

: 0301 اختالف زیادی نداشت و از آغاز عصر اموی پزشکی و طبابت به شکل یونانی آن مرسوم شد)حلبی،

109).  

کناش کتبی بود که چون طبیبی به کار گماشته می شد آن را در فنی که به آن اشتغال داشت برای خود      

یکی از پسران یا شاگردانش می نوشت. از جمله کناشی است که ثیاذوق طبیب حجاج بن یوسف در ادویه  یا

(. همچنین در عصر عمر بن 100:  0301و طریقه معالجه به وسیله آن برای پسرش تالیف کرد)حلبی،

وران و در دعبدالعزیز کُناشی بود که توسط یک کشیش مسیحی به نام اهرون بن االعین تألیف شده بود 

مروان بن حکم توسط طبیبی ماسرجویه نام به عربی ترجمه شده بود. کناش کتابی بود شامل سی و سه مقاله 

در طب که در اثر بی توجهی خلفای اموی در خزانه خلفای باقی بود. تا اینکه خالفت به عمر بن عبدالعزیز 

این کتاب به شک و تردید افتاده بود در اثر اصرار رسید و آن کتاب را در خزانه یافت. وی که برای استفاده از 

مشاوران خود در جهت استفاده همگان از آن کتاب، پس از چهل روز استخاره امر به بیرون آوردن آن کتاب 

 (. 013: 0366 داد و آن را در اختیار همگان نهاد)ابن ندیم،

 نجوم 

مان بر اساس علم ایرانیان، هندیان، یونانیان و رومیان شناسی نیز در نزد اعراب مسلپایه علم نجوم و ستاره     

و سریانی بود. نجوم بیشتر به دلیل عقیده متداول نسبت به اخترگویی دارای نوعی موضوع عملی بود ولی این 

علم از سوی دیگر برای تعیین سمت مکه به منظور گزاردن نماز مورد استفاده قرار مسلمانان و حاکمان 

بعالوه اینکه علم نجوم بمنظور مشخص کردن  .(65: 0360شد)وات،و آموزش داده میگرفت اسالمی می

ها جهت اموری چون کشاورزی و جهت مشخص کردن ایام سعد و نحس بخصوص در واقع جنگ و فصل

درگیری نیز مورد توجه بوده است؛ چنانچه در منابع نخستین آمده است که از میان خلفای اموی، عبدالملک 

ا هشناسی داشته است؛ بدین صورت که حتی در جنگعالقه و توجه بسیاری به علوم نجوم و ستاره بن مروان

 (. 1/019: 0300 نیز اغلب منجمانی را با خود به همراه داشته است)مسعودی،

 کیمیا



04 
 

 

رافی( خکیمیاگری نیز از علومی بود که اعراب بدنبال آن بودند. این علم در اسالم با صنعت )کیمیا گری      

ل های اسکندریه که به تازی نقهای منقول از زبان یونانی اعتماد داشتند و کتابآغاز شد زیرا تازیان به کتاب

(. پایه و اساس یک دگرگونی فرهنگی و دانشی در عهد اموی از زمان 15: 0301شد درباره صنعت بود)حلبی،

م آل مروان نامیده اند ذاتا دوستدار  علم و دانش خالد نوه معاویه و سپس هشام ریخته شد. خالد که او را حکی

بود. او که توسط مروان بن حکم از خالفت کنار زده شد به کسب علم و معرفت و دانش اندوزی پرداخت. 

زمانی که صنعت کیمیا در اسکندریه رواج داشت خالد از گروهی از دانشمندان آنجا خواست تا علم کیمیا را 

ن را به عربی ترجمه کنند و کشیشی به نام اصطفان قدیم آن را نقل به عربی کرد. به او بیاموزند و سپس آ

این اولین مرتبه بود که در اسالم از زبانی به عربی ترجمه شد. پس از آن دیوان را ترجمه کردند که در زمان 

اسالمی  (. بطور کلی مورخان001 -05: 0366حجاج بود و مترجم آن صالح بن عبدالرحمن است)ابن ندیم،

نوشته اند شالوده یک کتابخانه از زمان خالد بن یزید گذارده شد و این خالد انگیزه و محرک اعراب در تمایل 

 (.350: 0365به سوی علوم و معارف بود)سامی،

 گیری:نتیجه

نش ابا توجه به اهمیت و جایگاه علم و دانش در دین اسالم و تاکید و تشویق بزرگان دینی به فراگیری د     

و آموزش علوم در این رساله سعی بر این بوده است تا فرایند تدوین و آموزش علوم از دوره آغازین ظهور 

اسالم تا پایان دوره اموی که تقریباً یک قرن و نیم به طول انجامید بررسی شود. نتایج بدست آمده از پژوهش 

و حدیث و چه در قالب رفتار و عمل به  بیانگر این است که پیامبر گرامی اسالم)ص( چه در قالب روایات

ای داشتند. در دوره خلفای ثالثه آموزش علوم بخصوص آموزش علوم اسالمی چون قرائت توجه و اهتمام ویژه

هایی چون شورش اهل رده و نبرد با پیامبران دروغین و بعالوه آغاز عصر فتوحات و به دلیل ایجاد شورش

به استثنای توجه به آموزش علوم اسالمی چون قرائت، تفسیر، فقه و  های خارج از شبه جزیره عربی،جنگ

های داخلی حدیث به تدوین و آموش سایر علوم توجهی نشد. حضرت علی)ع( نیز به جهت درگیری جنگ

که از آغاز خالفت ایشان تا پایان آن ادامه داشت، فرصت مناسب را برای آموزش و تدوین سایر علوم نیافت. 

های اطراف به اسالم و پذیرش این دین چون افکار و عقاید متفاوتی پدید ی به جهت ورود سرزمیناز دوره امو

ای هآمد نه تنها تالش برای تدوین و تالیف در زمینه علوم اسالمی آغاز شد بلکه بصورت گذرا و کوتاه تالش

 ورت گرفت. نیز در زمینه ترجمه و تدوین علوم غیراسالمی چون تاریخ، طب، نجوم و کیمیا ص

 منابع و مآخذ

 انتشارات جاویدان.جا، سی اسالم،ترجمه ابوالقاسم پاینده، بیتاریخ سیا(، 0356ابراهیم حسن،حسن) -

 .الفکربه فی معرفه الصحابه، بیروت: دار(، اسد الغا0019ابن اثیر، عزالدین) -
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-انتشارات علمی، تهران، 1(، مقدمه.ترجمه محمد پروین گنابادی،جلد0305خلدون،عبدالرحمن)ابن -

  فرهنگی.

 .انتشارات فرهنگ و اندیشه، تهران ،ترجمه محمود مهدوى دامغانى ،کبریالطبقات ( 0300) ابن سعد -

تحقیق علی محمد (، االستیعاب فی معرفه االصحاب، 0001ابن عبدالبر، ابوعمر ابویوسف بن عبداهلل)_ 

 .البجاوی، بیروت: دارالجیل

 کبیر.(، الفهرست، ترجمه محمدرضا مجدد، تهران، موسسه انتشارات امیر0366محمد بن اسحاق) ابن ندیم، -

لبی، ری و عبدالحفیظ شتا(، السیره النبوه، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم االبیاعبدالملک)بی ابن هشام، -

 .المعرفهبیروت، دار

 وزارت معارف.، تهران، 0(، پرتو اسالم.ترجمه عباس خلیلی، جلد0306امین، احمد) -

 مرکز نشر دانشگاهی.تقال علوم یونانی به عالم اسالمی، ترجمه احمد آرام.تهران، ان(، 0300دلیسی) اولیری، -

 نشر کتاب. بنگاه ترجمه وجا، رجمه مسعود رجب نیا، بیتاریخ طب اسالمی.ت(، 0303ادوارد ) بروان، -

 .(، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، نشر نقره0330احمد بن یحیی) بالذری، -

کتابفروشی حاج محمد باقر .ترجمه ابوالقاسم پاینده.جلد اول، تبریز، تاریخ عرب(، 0300فیلیپ.ک) حتی، -

 کتابچی حقیقت.

 انتشارات اساطیر.جا، م، بیتاریخ تمدن اسال(، 0301علی اصغر) حلبی، -

 کبیر.جا، انتشارات امیر(.کارنامه اسالم، بی0363حسین)غالم کوب،زرین -

 کبیر.جا، موسسه انتشارات امیر، بی3تا(.تاریخ تمدن اسالم، ترجمه علی جواهرکالم.جلدزیدان، جرجی.)بی -

 انتشارات نوید. نقش ایران در فرهنگ اسالمی.شیراز،(، 0365علی) سامی، -

 .الفکر(، الجامع الصغیر، بیروت: دار0990الدین)لسیوطی، جال -

 .نشر فرهنگ اسالمی (، تاریخ آموزش در اسالم، تهران،0390شلبی، احمد) -

 انتشارات دانشگاه تهران.(، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی، جلد اول، تهران، 0336ذبیح اهلل) صفا، -

 .دارالکتب العلمیه بیروت،االصابه فی تمییز الصحابه، (، 0005ابن حجر) عسقالنی، -

انتشارات (، تاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمی، ترجمه نوراهلل کسایی، تهران، 0301عبدالرحیم) غنیمه، -

 دانشگاه تهران.

 .انتشارات رضی تا(، روضه الواعظین، قم،محمد بن حسن)بی فتال نیشابوری، -

(، الکافی، المحقق علی اکبر غفاری و 0010کلینی، ثقه االسالم ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق) -

 .محمد آخوندی، تهران: دار الکتب االسالمیه
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 کبیر.جا، موسسه انتشارات امیر(، تاریخ اسالم، ترجمه احمد آرام، بی0309کمبریج) -

 انتشارات اطالعات.(، تاریخ جوامع اسالمی، ترجمه علی بختیارزاده، تهران، 0390آیرام)الپیدوس،  -

جا، حقق بکری حیانی و صفوه السقا، بی(، کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال، م0010هندی)متقی  -

 .موسسه الرساله

 ، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران،(، مروج الذهب و معادن الجواهر0300مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین) -

 .انتشارات علمی و فرهنگی

 دفتر انتشارات اسالمی.، تهران، 3اسالم و ایران، جلد(، خدمات متقابل 0350مطهری، مرتضی) -

 .آگهجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، (، آفرینش و تاریخ، تر0300مقدسی، مطهر بن طاهر) -

 دانشگاه شهید بهشتی.(، تاریخ سیاسی اسالم در عصر امویان، تهران، 0390ممتحن، حسینعلی) -

شرکت سهامی انتشارات سالم، ترجمه احمد آرام، تهران، (، علم و تمدن در ا0359نصر، سید حسین) -

 خوارزمی.

های ریخ نجوم اسالمی.ترجمه احمد آرام، تهرانف کانون نشر و پژوهشتا(، 0309نلینو، کرلو آلفونسو) -

 اسالمی.

 انتشارات مولی.قوب آژند، تهران، ترجمه یع(، تأثیر اسالم در اروپا، 0360گمری)وات، مونت -

 

abstract 

Attention to science and knowledge in Islam is so important that the first verses 

revealed to the Prophet Muhammad (PBUH) began with "read" meaning "read 

and think". By paying attention to the revelation of the first divine verses to the 

Prophet (PBUH), it can be clearly understood that the mission of Islam is based 

on education. Therefore, until the middle of the first half of the second century 

AH, the Muslim Arabs were able to gain a relative leisure time from compiling 

and teaching Islamic sciences by reflecting on the verses of the Qur'an and 

hadiths; However, they did not play an important role in the process of compiling 

the natural sciences. The findings of the study indicate that with the spread of 

conquests, although Muslims dealt with neighboring civilizations and had 

natural sciences, but until the end of the Umayyad era due to the Islamic society 

due to the conquests and unfavorable conditions of society ruled by conflict and 

war, except Short courses did not pay attention to the development and teaching 

of natural sciences. 
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