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 چکیده

 رساله اصلی . مسئلۀشود های پر رونق علم و فرهنگ در دورۀ اسالمی شناخته می عنوان یکی از دوره دورۀ تیموری به
 تیموری سالطینی علمی دورۀ تیموری را مشخص کند و تحلیلی از دالیل حمایت ها گرایشسمت و سوی  که است این

ارایه دهد. بررسی این مسائل در پرتو چارچوب  دوره این در -اجتماعی و سیاسی های نابسامانی وجود رغم به - علم از
های اجتماعی نگاه  بۀ فناوریگیرد که به نهادهای اجتماعی به مثا مفهومی و نظریِ تاریخنگاری عقالنیت نقّاد صورت می

داند.  ها تأکید دارد و پاسخ به مسائل تاریخی را در گرو تحلیل منطق موقعیت مسائل می وار آن کند و بر تحول اندام می
های مختلف فلسفی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. بر اساس تحلیل صورت گرفته از  تواند مؤلفه این منطق موقعیت می

بیگ، و  های علمی در دورۀ الغ تاریخی، رسالۀ حاضر به این نتیجه رسیده است که ویژگی بارز گرایشموقعیت مسائل 
ای ، هندسی و تهیه و ساخت آالت نجومی و همچنین  طور خاص در مکتب سمرقند، وجه عملیات محاسباتی ، مشاهده به

متأثر از مکتب مراغه است، ولی غنای فلسفیِ آن ها  که در برخی مؤلفه توجه به مالحظات تعلیمی و آموزشی است و با این
توان از زمینۀ فلسفی و متافیزیکی منسجم و خاصی جز در حدّ توجه به ثبت مشاهدات رصدی و محاسباتی  را ندارد و نمی

عالوه از نظر اهمیت علوم  هایی رقیق از نگرش افالطونی به نقش هندسه در مطالعات نجومی سخن گفت. به و رگه
  بیگ قابل مقایسه نیست.  های دیگر تیموری با دورۀ الغ دورهدقیقه، 

 از  را سالطین این دورهحمایت اند، علت  در بسیاری از منابع و مقاالتی که به علم و فرهنگ دوره تیموری پرداخته
 و جز در دهد که این تحلیل کافی نیست رسالۀ حاضر توضیح می اند. ۀ شخصی این حکام عنوان کردهعلم و فرهنگ عالق

توان گفت  و می شد بیگ که خود از دانشمندان و ریاضیدانان تاریخ علم اسالمی محسوب می ی مانند دوره الغئموارد استثنا
در ، خانه دخالت داشت های علمی او در نحوۀ اداره و حمایت از نهادهای علمی مثل مدرسه و رصد عالئق و گرایش

های نهادی حاکمان تیموری از علم، در پرتو توجه به مالحظات سیاسی و مذهبی و خصوصاً  نحوۀ حمایت  های دیگر دوره
 و علم به دوره نیا حاکمان یشخص ۀعالق ۀجینت صرفاًتوان آن را  ای آن دوره قابل فهم است و نمی های فرقه بندی صف

 دانست. فرهنگ
ق موقعیت مسئلۀ وضعیت علم دورۀ تیموری، یعنی بُعد های منط رسالۀ حاضر همچنین به یکی دیگر از مؤلفه

 ۀدور یدار نیو زم یاتیمال ، یکه نظام اقتصاددهد  های عقالنیت نقّاد توضیح می پردازد و با یاری از آموزه اقتصادی آن می
 یاقتصاد اهداف یراستا در و دوره آن یاجتماع و یاسیس بوم ستیز با متناسب یمرکز حکومت طرف از گرچه ،یموریت
 جادیا ها آن از یکی که داشت یا نشده ینیب شیپ تبعات ، مانند هر نهاد اجتماعی دیگر،یول شد، اعمال حکام یاسیس و

 .بود دوره آن یفرهنگ و یعلم ینهادها از تیحما یبرا یمناسب ۀنیزم
 بیگ، عقالنیت نقّاد. الغ ،رصدخانه ، یعلم ینهادها ، علم ،مکتب سمرقند: ها واژه دیکل
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 فصل اول: کلیات 
هایی رخ دهد که از نظر  رود رشد و تحول علوم و نهادهای علمی بیشتر در دوره انتظار می معموالً

اجتماعی و سیاسی زمینه مناسبی برای آن فراهم باشد. همچنین با توجه به آثار متعدد در زمینه تاریخ 

شدن دوره ها بر دوره قبل از ایلخانان و ایلخانان و نادیده گرفته  علم و تمدن اسالم و تمرکز آن

ای بر این باور باشند که پس از پایان حاکمیت ایلخانان در ایران و در دوره  تیموری موجب شده عده

در دوره  امّاویژه در زمینه علوم عقلی دچار انحطاط محض بوده است.  تیموری، تمدن اسالمی به

وضعیت علمی  قرون، شاهد و خارجی و ناپایداری اوضاع مملکتهای داخلی  تیموری با وجود جنگ

 و فرهنگی کشور در سراسر دوران حاکمیت این خاندان در ایران هستیم.

عنوان موسس سلسله تیموری آغازگر حمایت از علوم و نهادهای علمی در دوره تیموری  تیمور به

بیگ این حمایت توسعه بسیاری پیدا کرد و به اوج  شد بعد از آن در دوره شاهرخ و الغ محسوب می

ای در تحوالت علمی و فرهنگی کشور  جانشینان تیمور هرکدام به سهم خود نقش عمده خود رسید.

باشد در  در این دوره ایفا نمودند. مکتب سمرقند که یکی از مکاتب بزرگ علمی در تاریخ ایران می

علل و عوامل  .بیگ شکل گرفت حاضر در دربار الغ بیگ و با کمک دانشمندان دوره فرمانروایی الغ

ها  ی در رونق علوم و توجه به صاحبان علم در این دوره نقش داشتند که در این رساله به آنمتعدد

 پرداخته خواهد شد.

شود تا رساله با  نگاری ارائه می در این رساله ابتدا چارچوب نظری و مالحظات الزم برای تاریخ

پژوهش بپردازد.  های بندی مسائلِ مطرح در قسمت اهداف و پرسش توجه به آن به طرح و صورت

های فکری و اجتماعی  سپس به بررسی وضعیت علمی و فضای فکری دوره تیموریان در پرتو زمینه

آثار و دستاوردهای علمی دانشمندان این دوره و اقدامات  ،با توجه به آن وپرداخته حاکم بر عصر 

ها در این فضای فکری و اجتماعی مورد بررسی  سالطین تیموری در حمایت از علوم و جایگاه آن

کشف و بازسازیِ موقعیت  ها و همچنین و چرایی اهمیت آن . پس از آن مسائل مهمگیرد میقرار 
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مورد بررسی قرار های ارائه شده در هر موقعیت مسئله  حل گران و راه مسائل و شیوۀ مواجهۀ کنش

های فلسفی، عوامل علّی  ها، عالوه بر عوامل شناختی و زمینه . در بازسازی این موقعیتخواهد گرفت

و به  گیرد میصورت فرضیه ارائه و مورد ارزیابی قرار  شناختی نیز در پرتو شواهد تاریخی به و جامعه

یکی از مالحظات  شود. داده میهای پژوهش پاسخ  اهداف و پرسش های مطرح در قسمت پرسش

بندی شود تا  صورتی عینی صورت ها باید به ها و فرضیه این است که تحلیل ها مهم در این بازسازی

شناختی یا برخی  های روان قابل نقد و بررسی باشد. بنابراین در این رویکرد تجزیه و تحلیل

  .1.های هویتی جایی ندارد تحلیل

به طرح مسئله، اهداف ،  طورکلی بهفصل اول تحت عنوان کلیات چه گفته شد،  با توجه به آن

 .پردازد وهش و روش تحقیق در این رساله میهای پژوهش، پیشینه پژ ها، پرسش فرضیه

به وضعیت علم و حمایت سالطین تیموری از علم و دانش که آغاز آن  داردنگاهی کلی  دومفصل 

بیگ بر سمرقند به اوج خود  از دوره تیمور لنگ است و در دوره فرمانروایی شاهرخ بر هرات و الغ

 گردد. در دوره سلطان حسین بایقرا احیا می مجدداًرسد و پس از آن اندکی دچار افول گشته و  می

و هم  پرداخته شدهمکتب این  به نهادهای مرتبط با مکتب سمرقند تحت عنوان سومفصل در 

که مستظهر به چه  گیرد تا مشخص شود مورد بررسی قرار میهای فکری آن  رویکردها و گرایش

 های بنیادی و فلسفی بوده است.  اندیشه

فصل که در  استالدین جمشید کاشانی  گیری مکتب سمرقند، غیاث در شکل مؤثریکی از افراد 

شخصیت علمی وی، جایگاه او در مکتب سمرقند، آثار و دستاوردهای ریاضی و نجومی ،  چهارم

مورد بررسی قرار  نقّادرصدخانه سمرقند با توجه به رویکرد عقالنیت  ایجاد ها و نقش وی در رویکرد

 گیرد می

دارس های آموزشی و م باشد که در بخش نخست نهادها و نظام شامل دو بخش می پنجمفصل 

ها  های حاکم بر آن ها و قوانین و رویه های علمیه و مسجد و آداب و روال ها و حوزه دینی نظیر نظامیه

آوریم که درون فرهنگ و تمدن دینی شکل گرفتند؛  شمار می های اجتماعی به را در زمرۀ تکنولوژی

اجتماعی به بررسی  های نگاری و تکنولوژی دربارۀ تاریخ نقّاد های عقالنیت سپس در پرتو آموزه

 دشو می. به این منظور ابتدا تالش دشو میپرداخته وضعیت نهادهای مؤثر در علم دورۀ تیموری 

 – کردهوجود آمدند یا تحول پیدا کردند پیدا  بومی که این نهادها در آن به شناختی از زیست

                                                             
 (1384رک به پوپر ) 1
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و پس از آن نقش نهادها و تأثیر و تأثر نهادهای مذکور  - شودمشخص   1موقعیت مسئلهاصطالح  به

 .گردد میدر این فضا و موقعیت تحلیل 

های اقتصادی مربوط به مالیات و مالکیت ارضی  در بخش دوم فصل پنجم به بررسی نهادها و نظام

پرداخته  شود، ها در دوره تیموری که با عنوان سیورغال شناخته می های حاکم بر آن و قوانین و رویه

های فرهنگی و علمی آن دوره مورد توجه  ها را در حمایت نقش آنبا رویکرد عقالنیت نقاد شده و 

مصداقی از  عنوان بهه تیموری، داری در دور تحول و تبعات نظام اقتصادی سیورغال و تیولو قرار داده 

حان اصلی نهادها و بینی طرا وار و تکاملی و خارج از پیش در خصوص چگونگی تحول اندام چه آن

این بخش به صورت مطالعه موردی به دوره  .شود می بررسیهای اجتماعی گفته شد،  تکنولوژی

 پردازد. حکومت سلطان حسین بایقرا می

محدودۀ مشخص رساله ایران دوره تیموری است و عمدتاً مربوط به دورۀ طالیی دورۀ تیموری از 

باشد که موضوعاتی چون تاریخ علم دورۀ  ق می 900ق تا حدود  807های  نظر فرهنگی یعنی از سال

 گیرد. تاریخ ِعلوم عقلی، علوم نقلی، نجوم، ریاضی را در برمینهادهای علمی، اسالمی، 

که چرا سالطین تیموری از برخی  داده شودها پاسخ  ل مسئلۀ پیش رو باید به این پرسشبرای ح

گیری مکتب سمرقند گردید و  چه عواملی باعث شکلکردند؟ و  علوم و نهادهای علمی حمایت می

ای  و مکاتب فکری و فرقه اجتماعی عواملهایی داشت؟ همچنین  این مکتب چه دستاوردها و ویژگی

 است؟ داشته دوره این علمیِ تحوالت در یثیرتأچه نقش و 

ای که سالطین تیموری به تحول علم و دانش  در کنار عالقه د،شو میدر این رساله نشان داده 

ها به تنهایی  دنبال نوعی مشروعیت سیاسی و مذهبی برای حکومت خود بودند و عالقه آن داشتند به

گردد. بعد از آن موقعیت جغرافیایی  محسوب نمی تبیینی تام و تمام برای تحوالت علمی این دوره

بیگ در کنار گرایشات و  شهر سمرقند، حضور دانشمندان و ریاضیدانان برجسته در دربار الغ

های  بیگ به تحوالت علمی، سبب تکوین مکتب سمرقند گردید که از ویژگی های شخصی الغ انگیزه

فی آن اشاره نمود . دستاوردهای این مکتب توان به رویکرد تعلیمی، روشی و فلس برجسته آن می

گذار در تأثیری مهم و تألیفرصدخانه و مدرسه سمرقند و همچنین ابزار آالت نجومی و کتب  تأسیس

رسد برخی مکاتب فکری و دینی مثل نقشبندیه رابطه  زمینه نجوم و ریاضیات بود. همچنین به نظر می

ای آن زمان، مثل  نزدیکی با حاکمان این دوره داشتند و چرایی این واقعیت را باید در بافت فرقه

های تصوف و دینی  هرود برخی از فرق های شیعی تفسیر کرد احتمال می قدرت گرفتن تمایالت و فرقه

                                                             
1 Problem situation 
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شدند در ایجاد  مثل نقشبندیه و همچنین زمینداران بزرگ که با نام صاحبان سیورغال شناخته می

 بعضی از نهادهای آموزشی و مدارس نقش داشته باشند

 طرح مسئله -1-1

مناسبی  بستردهد که از نظر اجتماعی  میرخ  زمانی معموالًعلوم و نهادهای علمی  رشد و تحول

های داخلی و خارجی و ناپایداری  در دوره تیموری با وجود جنگ حال اهم باشد. با اینبرای آن فر

 علمی و فرهنگی در ایران هستیم. در این دوره دانشمندان بزرگی در تحوالتاوضاع مملکت شاهد 

 علی قوشچی و...کاشانی، مال الدین جمشید زاده رومی، غیاث های مختلف علمی همچون قاضی عرصه

مورد حمایت سالطین تیموری قرار گرفتند و نهادهای علمی بزرگی همچون مدرسه و رصدخانه 

 شد. تأسیسواسطه حمایت شاهان و شاهزادگان تیموری  سمرقند به

ای در تحول  جایگاه علمی و فرهنگی  کننده ترین سالطین تیموری که نقش تعیین یکی از بزرگ

شد.  می ترین جانشین، پس از مرگ تیمور محسوب  ایستهترین و ش کشور داشت شاهرخ بود که الیق

: 1340)مستوفی بافقی، دوران طوالنی سلطنت او به دوران رنسانس تیموری شهرت پیدا کرده است. 

بیگ  عنوان پایتخت خود انتخاب کرد و سمرقند را اقامتگاه فرزندش الغ شاهرخ هرات را به (873،  3ج

یموری به دو کانون اصلی پرورش علم و دانش و هنر تبدیل شد. قرار داد؛ این دو شهر در دوره ت

درواقع دو عامل اصلی امنیت اجتماعی و حمایت پادشاه تیموری سبب شد رشد و تحول  علم و 

 بیشتری بگیرد. دانش در این دوره شتاب

 
 هرات و سمرقند شهر جغرافیایی موقعیت
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بیگ بود که بر خالف جدش تیمور عالقه چندانی به امور  یکی دیگر از پادشاهان تیموری الغ

این پادشاه تیموری بر اکثر علوم و  (80: 1370)حافظ ابرو ،نظامی نداشت و بیشتر دلبسته دانش بود 

فنون زمان خود و خصوصا ریاضیات و نجوم احاطه داشت و شهر سمرقند در زمان او به یک مرکز 

بیگ را  پژوهی الغ نگاران از لحاظ دانش تعدادی از تاریخ (56: 1372)نیازوف، بزرگ علمی تبدیل شد. 

که در  چه آناند و معتقدند در این دوره شاهد رستاخیزی مشابه  خلیفه عباسی مقایسه کرده مأمونبا 

،   1: ج1349، )واصفی در عرصه علم و دانش رخ داد هستیم البته در مقیاسی محدودتر مأموندوره 

364) 

ای خطاب به پدرش درباره  بیگ در نامه الدین جمشید کاشانی یکی از دانشمندان دربار الغ غیاث 

دارد پادشاه تیموری در سن بیست سالگی عالمی تواناست که هرگز از طلب علم و  بیگ اظهار می الغ

تسلط کامل دارد و با  دانش روی برنگردانده وی تمامی قرآن را از حفظ است و به زبان عربی

 (63و62: 1375)کاشانی ،دارد. می اظهارنظرهای بجا و سرعت محاسبات ذهنی مخاطبان را به شگفتی وا 

بیگ است که این زیج تا چهارصد و پنجاه سال اساس کار  کتاب زیج جدید گورکانی منسوب به الغ

م در 1665کتاب بعدها در سال  نوشتند این می ها را براساس آن  اخترشناسان مسلمان بود و تقویم

بیگ دیگر  عالوه بر شاهرخ و فرزندش الغ (102: 1382رفیعی و گودرزی، .)اروپا ترجمه و منتشر شد

پادشاهان تیموری از جمله بایسنقر میرزا و سلطان حسین بایقرا هر کدام نقش مهمی در گسترش و 

فصل بعد به مجوعه اقدامات آنان در این  تحول  علوم و فنون و هنر در این دوره ایفا نمودند. که در

 پرداخته خواهد شد.زمینه 

اند، از یک طرف  در مجموع پادشاهان تیموری با توجه به عالقه شخصی که به علم و دانش داشته

دنبال فراهم ساختن امکانات آموزشی و تسهیالت الزم در جهت رفاه حال اساتید و دانشمندان  به

کردند. کثرت  می مشروعیت سیاسی و اجتماعی حکومت خود را دنبال اند و از طرف دیگر  بوده

ای از ادوار تاریخ  ه اند در هیچ دور نگاران مدعی شده احداث این نهادها به حدی بود که برخی تاریخ

ایران زمین تا به این اندازه مدرسه ساخته نشده است. عالوه بر مدارس مساجد، کتابخانه و رصدخانه 

 رفت. می لمی در این دوره به شمار هادهای عترین ن از مهم

 ها و وضعیت علمی دورۀ سالطین تیموری گرایش بررسی ضمن که است این رساله اصلی مسئلۀ

 و سیاسی های نابسامانی وجود رغم به - علم از تیموری سالطین حمایتی رویکردهای عللِ و

 تحوالت، این بر علمی مراکز و نهادها تأثیر دانش و به تحوالت علم و دوره، این در -اجتماعی

است و  کرده پیدا اهمیت دوره این در چرا و فنی و علمی مسائل چه تا روشن شود پرداخته

 .های فکری عالمان این دوره چه سمت و سوی داشته است گرایش
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هبی و اجتماعی این دوره نه شرایط سیاسی ، اقتصادی، مذرساله حاضر به اطالعاتی در زمی هرچند

اخص و  طور بهو علوم دقیقه  طورکلی بهتمرکز اصلی این پژوهش بر وضعیت علمی  امّا نیازمند است

پیوندی که وضعیت علمی و فرهنگی کشور در این  درواقع. هادهای علمی دوره تیموری می باشدن

 یخ سیاسی در این عرصهرا به پرداختن به مندرجات توار آندوره با حاکمیت سیاسی داشته الجرم 

نماید. با توجه به گستردگی و تنوع مطالب و مباحثی که در حوزه علمی و فرهنگی دوره  نیازمند می

مورد توجه در این مکتب همانند نگارگری،  در زمینه مکتب هرات و هنرهای خصوص بهتیموری 

خطاطی، تذهیب و رونق ادبیات ، عرفان و تاریخنگاری صورت گرفته و علوم عقلی تا حدی زیادی 

از مباحث مربوط به تاریخ هنر و علوم حوزه انسانی چشم پوشی کرده  رسالهمورد غفلت قرار گرفته، 

 دد.گر میهنر و فقط در صورت لزوم اشاراتی به این نوع علوم و 

اند ، علت  تیموری پرداخته عالوه بر این در بسیاری از منابع و مقاالتی که به علم و فرهنگ دوره

این  1اند. گی را عالقه این حکام عنوان کردهحاکمان سالطین این دوره به تحوالت علمی و فرهن توجه

ه جز موارد استثنایی مانند در حالیست که یکی از مسائل این رساله پرداختن به این موضوع است ک

د و با ش میکه خود از دانشمندان و ریاضیدانان بزرگ تاریخ علم اسالمی محسوب  بیگ الغدوره 

دانشمندان زمانه به بحث علمی و گفتگو می نشست ، باقی حکام این سلسله به دنبال کسب 

. ممکن است چنین درزمین بیگانه ایران بودنمشروعیت سیاسی و مذهبی برای حاکمیت خود در س

سوالی در ذهن ایجاد شود که اگر تیموریان احساس نیاز به کسب مشروعیت پیدا کردند ، چرا مغوالن 

پاسخ داد که چنگیز و مغوالن  چنینو چنگیز چنین نیازی را حس نکردند؟ شاید بتوان به این پرسش 

بال تصرفات بیشتر و تشکیل مواجه مستقیمی با فرهنگ و دانش نداشتند و در آن دوره بحرانی به دن

در دوره تیموری حکومت نهادینه گشته و حاکمان تیموری  امّاحکومت در مناطق متصرفی بودند. 

قصد تعامل با مردم و فرهنگ ایرانی را داشتند همانند دوران حاکمیت اعراب بر ایران که مدتها پس از 

و  و فرهنگ هد دگرگونی وضعیت علم( شامأمونتصرف کشور و در دوره عباسیان ) هارون الرشید و 

 نهادهای علمی در کشور هستیم.

 

                                                             
نشریه تاریخ  "تاثیر مناسبات تیموریان و سلسله مینگ در چین بر نگارگری مکتب هرات "ر.ک :بحرانی پور، علی 1

بررسی مساله  "انور و عنبری ، مرضیه ، خالندی، 13، ص 1390بهار و تابستان  2نامه ایران بعد از اسالم، سال اوا، ش

و  113و 112: 1385ونعمتی لیمایی، امیر،  16، ص51،ش 1391مجله تاریخ پژوهی، تابستان "وقف در دوره تیموری

مجله علوم انسانی دانشگاه  "نقش تیموریان و حمایت آنان در شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی "میرجعفری حسین، 

 156-157: 1347ی منش ,وک 306، ص1380سیستان و بلوچستان، شهریور 
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 اهمیت مسئله -1-2

اند  دوره تیموری از جمله ادواری است که سالطین آن خود از مشوقان و حامیان اصلی علوم بوده

که  جا آنتوجهی یافته است. از  در زمینه نجوم و ریاضی تحول  قابل خصوص بهو علم در این دوره 

ها و  تاکنون تحقیقی جامع و مستقل و منسجم درباره سیر تحوالت علم در دوره تیموری و انگیزه

دالیل حمایت سالطین این دوره از علم صورت نگرفته است و همچنین به تحوالت علوم عقلی در 

 که الزم است پرداخته نشده، بررسی تحلیلی در این رابطه ضرورت دارد. این دوره چندان

های جدیدِ  ها و مسائلی که برایش مهم است، و با یافته ین معتقدیم که هر نسل با دغدغههمچن

پردازد و باید هم چنین کند. در جامعۀ امروز ما  های تاریخی می خود، به بازخوانی و بازسازی گزارش

و دین محیطی مثل کمبود آب، یا مسائلی نظری مثل رابطۀ علم  هایِ زیست مسائلی عملی مانند بحران

های تاریخی مختلف  چه برای دوره ها با آن بندی و موقعیت مسئلۀ آن مطرح است. مسلماً نحوۀ صورت

 امّاهایی داشته باشد.  ها یا شباهت مطرح است یکسان نیست؛ ممکن است تفاوت -مانند تیموریان  –

ای مواجه  سئلههای حل م را با انواع بازسازی روش این رسالهها  ها و شباهت شناخت این تفاوت

های خالقانه  حل نوبۀ خود جذاب و آموزنده است و ممکن است محرکی برای ابداع راه کند که به می

 باشد. برای مسائل امروز

دهد که باید  شناسیِ علم نشان می نگاری و جامعه وجود آمده در تاریخ عالوه بر این تحوالت به

علم و نهادهای علمی جدّی گرفت. تأثیر این  نقش عوامل اجتماعی و سیاسی و فلسفی را در تحول

های نظری به  ها و یافته نگاری باعث شده است که مورخان علم با توجه به این آموزه های تاریخ آموزه

های مختلف مثل قرون وسطی یا انقالب علمی  بپردازند و به  های تاریخیِِ دوره بررسی مجدد گزارش

این است که  رساله برو نهادهای علمی دست یابند. سعی نتایج جالب توجهی درخصوص تحول علم 

های روشی و نظری را در تحلیل و بررسی مسئله یا مسائلی که در قسمت اول )یعنی بیان  این آموزه

 کار ببرد. له و مشکل( بیان شد بهمسئ

 

 چارچوب نظری و مالحظات تاریخنگارانه -1-3

. انتخاب برد بهره می نقّاد های تاریخی خود از رویکرد عقالنیت ها و تحلیل در بررسی این رساله

و شرح دالیل این انتخاب خود به مبحثی مجزا نیاز  این رساله استفرض  این رویکرد درواقع پیش

رایانه یا های استقراگرایانه یا قراردادگ نگاری توان گفت این رویکرد راه خود را از تاریخ می  امّادارد، 

نگارانۀ  کند. رویکرد تاریخ گرایانه نسبت به نهادهای اجتماعی جدا می گرایانه یا تلقی ذات نسبی

های تاریخی نیست؛ این رویکرد  در جستجوی پیدا کردن پیوستگی یا گسست در دوره نقّاد عقالنیت
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خی مختلف، به های تاری دنبال بازسازی عقالنی انواع مختلف حل مسئله در موقعیت در عوض به

شناختی  است؛ باید توجه داشت که این بازسازی یک فرایند ذهنی و روان 1منطق موقعیتکمک 

شده توسط مورخ باید قابل نقد و ارزیابی باشد. در این رویکرد هر سند  نیست و گمانه و فرضیۀ ارایه

شود و نظیر  سوب میتاریخی، نظیر یک مشاهدۀ علمی، صرفاً در ارتباط با یک مسئلۀ تاریخی سند مح

 2یک مشاهده باید تفسیر شود.

های اجتماعی هستند. تکنولوژی تنها ابزار و  نهادها به مثابۀ تکنولوژی نقّاد در رویکرد عقالنیت

و های مدیریتی و استراتژیک  ریزی ، برنامهها زمره نیست؛ نهادها، قوانین حقوقی، سازمانوسایل رو

اقتصادی مثل تنظیم نظام مالیاتی و تقسیم اراضی و قوانین مربوط به آن، یا  های ها و تصمیم سیاست

های حمایتی و تأسیسی در خصوص نهادهای علمی و دینی )مثل خانقاه و مدرسه و مسجد و  سیاست

نوعی  همگی از جنس تکنولوژی هستند. از این نظر نهادهای آموزشی و دینی را نیز بهکتابخانه( 

ها دانست. این نهادها به این اعتبار که تکنولوژی هستند مانند بسیاری از  تکنولوژیتوان از اقسام  می

ها تحقق کارکردی  آن شوند و هدف از ساخت نسانی قلمداد میهای ا ساختهها در شمار  تکنولوژی

ها  کارآمدی است.  ها بوده است؛ بنابراین شأن ابزاری دارند و هدف از طراحی و ساخت آن برای آن

های التفاتی  ها محصول حیث ساختهداروینی دارند، این  اند و تحولی شبه ها حساس به زمینه لوژیتکنو

مفهومی مرتبط با آن نیز -گرانی هستند که دارای حیث التفاتی مشترکند و در شبکۀ معنایی جمعی کنش

ن مواجهند بوم خود با آ ها بر اساس نیازهای مشترک و مسائلی که در زیست با یکدیگر شریکند. آن

هایی را برای  مفهومی مرتبط با آنْ تکنولوژی-با کمک حیث التفاتی مشترک و شبکۀ معنایی

گران با انتظارات آنان از  آفرینند. ماهیت نیازهای کنش پاسخگویی به نیازها و حل مسائل مورد نظر می

ه از واقعیات دارند و هایی که به آن پایبندند و درکی ک کنند و ارزش بومی که در آن زندگی می زیست

 .(28 29: 1391)پایا، نقشه و برنامه و هدفی که در آن دارند ارتباط دارد. 

گرایانه ندارد. در این  های اجتماعی نگاه ذات نسبت به نهادها و تکنولوژی نقّاد رویکرد عقالنیت

، آیا این نهاد های ما فالن و بهمان باشد شود که اگر هدف رویکرد مسئله به این شکل صورتبندی می

توان گفت رویکرد  ها درست طراحی و سازمان داده شده است؟ در مجموع می برای پیشبرد آن

ای در خدمت بعضی  ها را به چشم وسیله با نهادها شیوه برخورد عقالنی دارد و آن نقّادعقالنیت 

                                                             
عبارت است از شناخت و بازسازی عینی حال و  شرایط حاکم بر هر مسئله  situational logicمنطق موقعیت یا  1

گیرد و قابل نقد و ارزیابی و  در هر رویداد تاریخی. این شناخت حدسی است و به کمک اصل عقالنیت صورت می

 اصالح است.
 (279-276، 1379رک به )پوپر،  2
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ی و تناسب و کند که اینگونه نهادها را از نظر شایستگ نگرد، و توصیه می ها می غایات و هدف

تأکید دارند که  نقّادگرایان  حال عقل کارآمدی و سادگی و مانند آن مورد داوری قرار دهیم. با این

از بسیاری جهات مهم،  -  فاهدانهادها صرفاً جنبه ابزاری ندارند که وسایلی باشند برای وصول به 

ار حائز اهمیت این است که نهادها برای نمونه واقعیت بسی -نهاد با ابزار مکانیکی یا ماشین فرق داد 

 کنند می صورت انداموار رشد  ای بسیار مشابه )البته نه کامالً یکسان( با موجودات زنده به به شیوه

که برای تکنولوژی ذاتی قائل  دهد بدون این . الگوی تحول تکاملی به ما اجازه می(54-50: 1377)پوپر،

مختاری قایل شویم، تحول آن را مستقل از مبدع و شویم یا به آن تجسد بخشیم و برای آن خود

دلیل  به یِ دیگراز یک سو تکنولوژی ساختۀ آدمی است و از سو عبارتی به مخترع آن توضیح دهیم.

 توسط افراد دیگر یعنی ممکن است ؛کند عینیتی که دارد هویتی مستقل از سازنده پیدا میواقعیت و 

؛ باشد آن اولیۀ سازنده خارج از مقصود بار آورد، که یا نتایجی به ،هایی از آن شود استفادهو تحول یابد 

بوم، بر اساس  یستز یگرهم ساکنان د کنند، یجادا بوم یسترا در ز ییراتیهم خود تغممکن است 

منظور جدیدی از آن استفاده  تغییراتی در آن دهند، یا اساساً به خالقیت یا با توجه به شرایط متفاوت،

در یدی جد ییراتتغنوبۀ خود موجب  که همۀ این موارد به –طالح تغییر کاربری دهند ص ا به -کنند 

 (8: 1391)پایا،  1.شود می بوم یستز

که امّهات آن در قسمت  گیرد صورت می 2نقّادنگاری عقالنیت  روش پژوهش در چارچوب تاریخ

 شود. بعد توضیح داده می

توان  طور کلّی می به امّانگاری وجود دارد.  های مختلفی درخصوص انواع روش تاریخ بندی تقسیم

گویند که بر اساس  نگاری بیکنی نیز می نگاری را استقراگرایانه دانست که به آن تاریخ یک نوع تاریخ

ی در صدد سیاه شیوۀ استقرای کند و به حال )یا بر مبنای آخرین کتب درسی( دربارۀ گذشته داوری می

های علم در عصر روشنگری  نگاری های علمی است. اغلب تاریخ ها و نظریه و سفید نشان دادن چهره

اند، متأثر از  نگاری که آن را قراردادگرایانه نامیده هایی هستند. نوع دیگر تاریخ دارای چنین ویژگی

سفید کردن رویدادها یا منظور سیاه و  نگارانه به نگاری دوئم است. این روش تاریخ تاریخ

نگاری  های تاریخی )دانشمندان و عالمان( نیست؛ یک ویژگی برجستۀ این نوع تاریخ شخصیت

                                                             
ای که توسط یک فاخته ساخته و رها شده است، موجودی دیگر ممکن است اشغال کند و تغییراتی در آن  آشیانه 1

دهد؛ اختراع اتومبیل وقتی در ظرف روابط  بوم منطقه را تغییر می سازد، زیست دهد؛ راهی که انسان در میان جنگل می

شود، که مخترع یا مخترعان  و قوانین مربوط به آن می” اهنمایی و رانندگیر“گیرد، منجر به ابداع نهاد  اجتماعی قرار می

 .استفاده شود یتامن یهم برا و سرکوب یبرا تواند یمهم  یسنهاد پلکردند؛   اولیۀ اتومبیل تصور آن را نیز نمی
2 Critical Rationalist Historiography of Science   
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جستجوی پیوستگی در سیر تحوالت علم است؛ یک هدف مهم دوئم این بود که نشان دهد بسیاری 

این حال یک از تحوالت علم در دورۀ جدید متکی به کارهای انجام شده در قرون وسطی است. با 

نگاری این است که راجع به خطا بودن و دلیل خطا بودن برخی از  ویژگی مهم دیگر این نوع تاریخ

نگاری  نگاری البته تحوالت مهمی در عرصۀ تاریخ شود. پس از این تاریخ های قبلی صحبتی نمی نظریه

تامس کوهن تأثیر داشت.  با کارهای کوایره اتفاق افتاد. کوایره خود بر مورخان و فالسفۀ علمی مثل

های علمی و متافیزیکی در سیر تحول علم بر  نگاری خود نشان داد که چگونه اندیشه کوایره در تاریخ

های کوهن زمینه را برای رشد جامعه شناسی معرفت علمی نیز  گذارند. از طرفی اندیشه هم تأثیر می

 ه از فلسفۀ علم ابراز نارضایتی کرد. های این شاخ هر چند بعدها کوهن از برخی جنبه –مهیا کرد 

دلیل هم  همین بههای مخصوص به خود را دارد و  در این میان ویژگی نقّادنگاری عقالنیت  تاریخ

نگاری نقش عوامل  نگاری رسالۀ حاضر انتخاب شده است. این تاریخ عنوان چارچوب تاریخ به

الف رویکرد قراردادگرایانه از خطا بودن خداند، با این حال بر علم مهم می اجتماعی را در تحوالت

داند که نشان دهد چرا در آن موقعیت  کند و وظیفۀ خود می های کنار گذاشته شده صرفنظر نمی نظریه

های علمی و فلسفی آن دوره( فالن نظریه از نگاه آن دانشمندان خطا  تاریخی )با توجه به پیشفرض

اهمیت و نقش مکاتب فکری و دینی را در پذیرش بود و جایگزین نظریه بعدی شد. این رویکرد 

دنبال نشان دادن گسست یا پیوستگی در تاریخ علم نیست )و  نگاری به داند. این تاریخ ها مهم می نظریه

های  داند(؛ در عوض در صدد طرق مختلف حل مسائل در موقعیت دالیلی بیهوده می این بحث را به

 نقّادنگاری عقالنیت  های تاریخ سطور این ویژگیمختلف تاریخی است. به گمان راقم این 

دهد و ضمناً امکان  های تحلیلی خوبی را برای تحلیل مسائل تاریخی در اختیار مورخ قرار می ظرفیت

 1.کند آموزی از گذشته را با بازسازی انواع مختلف حل مسئله مهیا می درس

از  –کند  بندی مسئله شروع می رتنگاری علم با صو به تاریخ نقّادمورخ در رویکرد عقالنیت 

و پس از آن با حدس و بازسازی موقعیت مسئله در آن دورۀ تاریخی تالش  -کند  مشاهده شروع نمی

کند به بازسازی شیوۀ حل مسئله در آن شرایط تاریخی بپردازد. البته مورخ در تمام مراحل  می

های آگاهانه و  فرض کی و گرفتار پیشحل آن مت صورتبندی و بازسازی موقعیت و شرایط مسئله و راه

های  های مختلف ممکن است بازسازی فرض دلیل افراد مختلف با پیش همین بهناآگاهانۀ خود است. 

ها قابل بحث و ارزیابی  های تاریخی داشته باشند، ولی تا زمانی که این بازسازی مختلفی از موقعیت

 ت.د، چون هدف رسیدن به توافق نیسندار یرادیباشد ا

 

                                                             
 .Agassi, (2008) ر.کنگاری  برای شرح تفصیلی این تاریخ 1



11 
 

 تعریف مفاهیم  -1-4

برای جلوگیری از بدفهمی و ایضاح و روشنی هر چه بیشتر الزم است با توجه به مالحظات 

 ایننگارانه و چارچوب نظری مورد استفاده در رساله توضیحاتی دربارۀ برخی مفاهیم پرکاربرد  تاریخ

 شودرساله ارایه 

نگاری علم قدیم رسم است، علم در این رساله نیز گسترۀ وسیعی را در بر  که در تاریخ چنان علم:

شود، نیست. بنابراین علم در این  چه در دنیای مدرن علوم تجربی خوانده می گیرد و محدود به آن می

 شود. رساله شامل فلسفۀ طبیعی و علوم عقلی و نقلی نیز می

تحقق  منظور بهشود که  های انسانی را شامل می ساختهساله تکنولوژی در این ر تکنولوژی:

گیرند. در  می اند و از جهت تحقق آن کارکردها هم مورد ارزیابی قرار کارکردی مشخص ساخته شده

های مهمی وجود دارد که در قسمت  بین علم و تکنولوژی تفاوت رویکرد مورد نظر این رساله

 گرفتمورد بررسی قرار چارچوب نظری 

اجتماعی محسوب   نهادهای علمی و آموزشی نوعی تکنولوژی هادهای علمی و آموزشی:ن

اند.  ترویج و آموزش و تحقیق علم و دانش و تکنولوژی در جامعه ساخته شده منظور بهشوند که  می

 مثل مدرسه، مکتب، رصدخانه و ... .

ها  بودن برخی اندیشههای علمی سلطه و فراگیری و حاکم  مقصود از گرایش های علمی: گرایش

های معرفتی عالمان و دانشمندان یک دوره است  یا مکاتب فکری و فلسفی و علمی بر آثار و فعالیت

گران علمی هر دورۀ زمانی نقش  های کنش های فکری برای فعالیت صورت چارچوب که به

 کننده دارد. هدایت

 

 اهداف پژوهش -1-5

عنوان هدف اصلی  نگارانه این رساله اهدافی را به با توجه به چارچوب نظری و مالحظات تاریخ 

 خود پیش رو دارد: در قدم اول به بررسی وضعیت علم و نهادهای علمی در دورۀ سالطین تیموری

گیرد و  های علمی سالطین تیموری مورد بررسی قرار می شود سپس رویکردها و گرایش پرداخته می

 .شود اجتماعی بر نهادهای علمی بررسی می های زمینه تأثیر هایتاًن

الدین  توان بررسی جایگاه مکتب علمی سمرقند ، نقش غیاث اهداف فرعی این رساله را نیز می

شرایط سیاسی و مذهبی بر نهادهای علمی و نقش سیستم  تأثیرجمشید کاشانی در مکتب سمرقند، 

 .مالکیت ارضی بر علوم و نهادهای علمی در دوره تیموری برشمرد
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 پیشینه پژوهش -1-6

واقعیتی که درباره تحقیقات صورت گرفته از وضعیت علم و نهادهای علمی دوره تیموری وجود 

در دوره  خصوص بهحاظ علمی و فرهنگی ات مهمی که این دوره از لتأثیردارد این است که با وجود 

بیگ بر تاریخ علم ایران داشته است، تاکنون مطالعات تحلیلی مستقل و مدون معدودی  فرمانروایی الغ

صورت  درمورد تحوالت علمی دوره تیموری و نگاه سالطین این دوره به توسعه و رونق علوم به

کنده به این موضوع پرداخته شده است. صورت پرا های مختلف به جدی انجام گرفته و در پژوهش

مثال پژوهشی منسجم و کامل پیرامون مکتب سمرقند و دستاوردهای علمی در این مکتب  عنوان به

صورت نگرفته و  در کتب، منابع و مقاالت )حداقل فارسی(در حوزه ریاضیات و نجوم  خصوص به

یخنگاری دوره تیموری می ادبیات و تار کارهای انجام شده بیشتر در زمینه هنر و علوم انسانی مانند

علوم دقیقه حتی در بسیاری از منابع تاریخ علمی از اواخر دوره ایلخانان به دوره  باشد و در مورد

اند گویی که در دوره تیموری تحولی در علوم و خصوصا علوم عقلی رخ نداده  صفویه گریز زده

 است.

ره نوشته شده ،تحوالت سیاسی دوره تیموری را از این گذشته بیشتر آثاری که دربارۀ این دو

عالوه  اند. به پوشش داده و کمتر به نقش سالطین تیموری در توسعه علم و دانش در این دوره پرداخته

نگاری علم در این آثار مشهود نیست و محققینی که در صدد بررسی  های جدید تاریخ توجه به آموزه

در زمینه علوم عقلی با محدویت اطالعات و  خصوص بهند ا اوضاع علمی و فرهنگی این عصر بوده

ها و محوریت  عام ها، حمالت و قتل با توجه به کثرت لشکرکشی درواقعاند  کمبود منابع مواجه گشته

که تحوالت علمی و رشد  یطور بهکمتر پرداخته شده  ها یافتن اوضاع سیاسی این دوره، به سایر جنبه

مورخان پنهان مانده یا اشاراتی بسیار کوتاه و جزئی در برخی منابع وجود  نهادهای مرتبط با آن از دید

 دارد

توان به موارد  رساله مورد استفاده قرار گرفته است میبا اینحال از میان منابعی که در تدوین این 

 زیر اشاره نمود: 

 منابع اولیه:

ها  باشد که این نامه به پدرش می های کاشانی ، کاشانی: این اثر درواقع نامهاز سمرقند تا کاشان  

ند، دانشمندان اطالعات مفیدی را درباره ساخت رصدخانه و ابزار آالت مورد نیاز رصدخانه سمرق

گیری مکتب سمرقند و آثار و دستاوردهای  بیگ و نقش جمشید کاشانی در شکل حاضر در دربار الغ

 دهد یوی ارائه م
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تن از  135ده تن از شعرای عرب زبان و  حال شرحتذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی: این کتاب 

نماید و همچنین به ذکر احوال شش تن از معاصران  مشاهیر شعرای متقدم و متوسط ایران را بیان می

سالطین توان از نحوه برخورد  پردازد. در خالل مطالب این کتاب می از جمله جامی و نوایی می مؤلف

تیموری و رجال سیاسی این دوره به موضوع علم و فرهنگ و تحصیالت و مدارس و سایر مسائل 

 آموزشی اطالعاتی یافت.

تن از فضال، شعرای  385تذکره مجالس النفائس امیرعلیشیر نوایی: این کتاب فهرستی است از نام 

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  قرن نهم هجری . این کتاب عالوه بر اهمیت ادبی که دارد از جنبه

نیز در خور توجه است. در این اثر از مکتب هرات و توجه به عرفا و دانشمندان و هنرمندان سخن به 

به دوره سلطان حسین بایقرا اختصاص دارد و  رسالهمیان آمده است و از آن جهت که فصل آخر این 

دوره و از حامیان علم و دانش می باشد در این نویسنده این کتاب امیرعلیشیر نوایی وزیر برجسته این 

 حائز اهمیت است. رساله

باشد با تشویق و حمایت  روضه الصفا میرخواند: میرخواند این کتاب را که یک تاریخ عمومی می

ه برخورد سالطین تیموری با نمود. در این اثر اطالعات مفیدی دربار تألیفامیرعلیشیر نوایی 

طور نقش آنان در ساخت نهادهای علمی و وضعیت دانشمندان آن دوره های علمی و همین شخصیت

 به دست می آید.

حبیب السیر خواندمیر: این کتاب نیز یک تاریخ عمومی ست و مهمترین بخش این کتاب مربوط 

حال وزرا، رجال، سادات، مشایخ، فضال، شعرا و  باشد که به شرح به حوادث و وقایع زمان نویسنده می

نماید.  پردازد که این بخش به بررسی وضعیت علمی دوره تیموری کمک می معروف میهنرمندان 

خویش اکثر مدارس و مراکز آموزشی عصر  تألیفخواندمیر جزء معدود نویسندگانی است که در 

ایلخانی و تیموری را برشمرده است اگرچه توضیحات آن درباره ساخت و کارکرد مدارس و مراکز 

 باشد تر می ا نسبت به سایر منابع مفصلعلمی مختصر است امّ

باشد که پرده از بسیاری  نامه ارزشمند از جامی می 432منشات جامی: منشات جامی دربرگیرنده 

های  دارد. این کتاب چهره شخصیت از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زمان خود برمی

دهد و در زمینه وضعیت علمی و  معاصران جامی میتری از  سازد و شناخت دقیق تر می مهم را روشن

 دهد. ها و نهادهای علمی اطالعاتی را ارائه می جایگاه علما و خانقاه

 خوانندهروضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات اسفزاری: این اثر در وصف شهر هرات است که 

دارس و مساجد و حال بزرگان علم و ادب و هنر و مراکز علمی و آموزشی همچون م را با شرح

 کند. ها و مباحث علمی و مسائل آموزشی این شهر آشنا می خانقاه
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رشحات عین الحیات واعظ کاشفی: این کتاب در ذکر مناقب خواجه عبیداهلل احرار از مشایخ 

ها و رویکردهای متصوفه به علم و  نقشبندیه است و اطالعات مفیدی را در مورد بسیاری از شخصیت

 دهد. ر خواننده قرار میآموزش در اختیا

ع مربوط به سلطنت خلیل سلطان ظفرنامه یزدی: در این کتاب که شامل زندگی تیمور و وقای

هایی که تیمور  ویژه شخصیت ، اطالعاتی در مورد برخی رجال علمی و فرهنگی دوره تیموری بهاست

پراکنده ای راجع به  دهد و اطالعات ها را به سمرقند کوچ داد، به دست می های خود آن در یورش

 دهد. اند ارائه می آموزش و کسانی که به این امر اشتغال داشته

و زندگانی امیرعلیشیر نوایی است و نکاتی راجع به  حال شرحمکارم االخالق خواندمیر: در 

 کند. مدارس هرات در اواخر عهد تیموری و در دوره سلطان حسین بایقرا ذکر می

 منابع تحقیقاتی:

یی که جا آنبیگ تیموری پرداخته و از  به وقایع دوره الغ : این کتاببارتولد ،و زمان ویبیگ  الغ

بیگ در  هایی از این کتاب به اقدامات الغ بیگ پادشاهی علم دوست و دانشمند بوده است بخش الغ

پوشش بیگ را  اما این کتاب بیشتر رخدادهای سیاسی زمان الغتوسعه علوم در این دوره اشاره کرده 

 دهد. می

 اقدامات و گیب الغ یزندگ از کوتاه ، گزارشیشناس ستاره پادشاه گیب الغ مقاله در  شوپروانا یاسمی

عنوان یک مرکز علمی و تأسیس رصدخانه سمرقند و سایر  ی در شکوفایی و رونق شهر سمرقند بهو

 آورد اقدامات این پادشاه دانشمند تیموری در توسعه علم در این دوره می

 در یعلم تحوالت و خطور جامع به بررسی تاری به کتاب این :فرشاد یمهد در ایران علم خیتار

الخصوص  هایی از آن به شکوفایی نجوم و ریاضی در دوره تیموری علی پردازد و بخش ایران می

الدین جمشید کاشانی اختصاص یافته است. همچنین فصل  دان این دوره غیاث توسط منجم و ریاضی

باشد به تأسیس نهادهای علمی در دوره  این کتاب که عنوان آن مراکز علمی و آموزشی می 19

پردازد .آنچه که در این کتاب درباره  به صورت کوتاه می -عنوان مثال رصدخانه سمرقند به– تیموری

 باشد علوم و نهادهای علمی دوره تیموری آورده شده بسیار مختصر و تنها در حد اشاراتی می

دانان دوره اسالمی از سده  دانان بزرگ قربانی:  این کتاب به زندگینامه ریاضی زندگینامه ریاضی

نفر از  167 رت فرهنگ الفبایی ست و زندگینامهپردازذ که به صو می سوم تا سده یازدهم هجری 

شود. این کتاب برای  می اند را شامل  زیسته می های اسالمی  دانانی که در این دوران در سرزمین ریاضی

اما همانطور که  باشد. می دانان و منجمان دوره تیموری منبع مهمی  ات ریاضیتألیفبررسی اقدامات و 




