
 پيشرفت علمي در قرون اوليه تهاجم اسالم چه ربطي به اسالم دارد؟
  

دريغ و درد که ايران من، ايران ما، مهد تمدن ، سرزمين کورش وداريوش ، سرزمين فريدون و کاوه در کام ديوان اسيرشد.  در 
  د. آن زمان که کاويها و کرپن ها همانند آخوندهای امروزی همه چيز را در انحصار خود داشتن

  
حتی دعا برای خدايان از عهده آنها بر می آمد و قربانی مردم اگر توسط آنها انجام می شد از طرف خدايان پذيرفته می شد، 

  مصلحی به پا خواست. مصلحی که هيچگاه ادعای پيامبری نکرد . 
  

يک، کردار نيک و پندار نيک ار نبا رسوم جاهليت آن زمان به مبارزه پرداخت و عالی ترين اصول اخالقی را در سه جمله گفت
هزار سال و اندی پيش توسط مصلحی به نام 3بيان کرد. سرودهايی که در گاتاها وجود دارد عالی ترين مفاهيمی است که در 

 زرتشت سروده شده است.
 

شت و جهنمی که در و بهبه ونديداد و يشتها که پر از خرافات و موهوماتی  نظير مزخرفات اسالمی است  کاری ندارم. اما خدايی  
خدای گاتا ها خدای قهار و جبار و ستمگر نيست.  گاتاها به تصوير کشيده شده است با آنچه در همه اديان می بينيم تفاوت دارد.

   همانند خدای اسالم جسميت هم ندارد  و بر عرش ننشسته است.
  

امشاسپندان در  ماندن از کسب فضايل نيست.محروم جهنم آن هم چيزی جز  بهشت گاتا ها هم چيزی جزکسب فضايل نيک نيست.
بلکه تنها سمبولی هستند که بشر به ياری تخيل می توانست درکی از خير و شر داشته  گاتاها جبرئيل و مکائيل و عزرائيل نيستند.

 باشد.
  

پل چينوات داشت چه نظير  اما همان دين زرتشت تحريف شده که در خدمت مغان ساسانی بود. همان دينی که چون اسالم خرافاتی
 مغايرتی با کسب علم و دانش داشت که پيشرفت علمی در قرون اوليه تهاجم عربهای بدوی را به ماهيت اسالم نسبت می دهيم؟ 

  
  آيا ايرانيان پيش از اسالم از علم بی بهره بودند؟

بيانگر اين هستند که ايرانيان به فن  ده استکتيبه هايی که در تخت جمشيد به سه زبان آرامی ، ايالمی و فرس باستان نوشته ش
در کاخ مرکزی تخت جمشيد بر روی زمين دايره ای ديده می شود که اين دايره درست در زير سوراخ   ترجمه آگاهی داشتند.

    سقف قرار داشته است.
  

اين خود   می تابيد. به درون درست در موقع تحويل سال در نوروز و اولين روز پاييز خورشيد به صورت عمودی از اين روزنه
  بيانگر اين است که ايرانيان با علم نجوم آشنايی داشتند.

  
وقتی که در ناحيه درودزن در استان فارس می خواستند سدی بسازند با امکانات علمی و مهندسی امروزه سعی کردند بهترين جا 

ند با کمال شگفتی آثار سد داريوش کبير را آنجا تعيين کردوقتی طبق اصول مهندسی امروزه محل سد را   را برای سد پيدا کنند.
يافتند. از اين رو آنجا را سد داريوش ناميدند. اما اين کوردالن که با هر چه اصالت ايرانی دارد مخالفند  نام آن سد را از سد 

 داريوش به سد درود زن تغيير دادند.
   

اينها نمونه  ن خود دستور می دهد که در مصر دانشگاه بسازند.کارگزارا کتيبه ای پيدا شده که در آن کتيبه داريوش کبير به
 کوچکی از علم  دوستی هخامنشيان است.

  
اردشير بابک سفارش کرد که از چين  و هند کتابهای علمی را به ايران  در زمان ساسانيان نيز ايرانيان از علم بی بهره نبودند.

در  خسرو انوشيروان نيز اين کتابها را جمع آوری  و ويرايش کرد.   دنبال کرد. اه پدر راشاهپور اول نيز ر  آورده و ترجمه کنند.
    زمان همين پادشاه بود که برزويه طبيب به هندوستان رفت تا گياهی برای عمر جاودانی بيابد.

  
د به زبان پهلوی حالی از خو اما پس از مأيوس شدن از يافتن چنين گياهی ، کتاب پنچه تنتره را از سانسکريت به اضافه شرح

 که بعد ها اين کتاب توسط ابن مقفع به عربی برگردانده شد. برگرداند. 
  

تعطيل شد نسطوريانی  ۴٨٩وقتی دانشگاه ادسا در سال  در زمان انوشيروان دانشگاه جندی شاپور مهمترين مرکز آموزشی بود.
 انوشيروان بر اين نسطوريان ارج گذاشت. انشگاه شدند.علمی اين د که از آنجا به ايران پناهنده شدند باعث غنی تر شدن سطح

    دانشجويان آتنی نيز به اين دانشگاه آمدند.  به فرمان جوسنتبان بسته شد، ۵٢٩زمانيکه مدرسه افالطونی آتن در سال 
  

ی و هندی را در ، رومی، سرياندر اين زمان دانشگاه جندی شاپور يک مرکز علمی و آمورشی بود که دانشجويان ايرانی ، يونانی
  خود جای داده بود و آنها را تشويق می کرد که با هم تبادل اطالعات کنند.



  
اين دانشگاه دارای يک بيمارستان برای ياد گيری علوم پزشکی بود و يک رصد خانه نيز داشت و همه آموزشها به زبان  

ميالدی پس از مرگ علی ، دمشق به  ۶۶١در سال   .لط اعراب در آمدتا اينکه شرق نزديک از جمله ايران تحت تس  سريانی بود.
   عنوان پايتخت پادشاهان  اموی انتخاب شد. 

  
پادشاهان اموی هر چند که تحت تأثير شعر و هنر يونان قرار گرفتند اما با وجود نزديکی به بيزانس هيچ عالقه ای به فراگيری 

را برتر از  همه آنچه توسط سريانيها و يونانيها اراده می شد می  توصيه های پيامبرعربهای اين دوره  علوم يونانيان نداشتند.
 بنابراين عالقه ای به فراگيری علوم نداشتند.  دانستند.

  
حکومت بنی اميه سرنگون شد و بنی عباسيان جای آنها را گرفتند. ايرانيانی که از ظلم بنی اميه به ستوه آمده  ٧۴٠در سال 

در زمان  و زبان دولتی که در زمان امويان عربی بود همچنان در عهد عباسيان نيز عربی ماند.  سيان حمايت کردند.بودند از عبا
   خليفه دوم عباسی المنصور بود که خالد ابن برمک حاکم بين النهرين شد. بيشترين تأثير ايرانيان در اين دوره بود.

  
جابر ابن حيان در دربار عباسيان   يرانی و هندی درآميخت.جابر ابن حيان در اين دوره علم کيميا گری را با ترکيبی از عرفان ا

برافتادند، جابر ابن حيان هم از چشم دربار افتاد. المنصور در  ٨٠۴اما پس از اينکه برمکيان در سال  قرب و منزلتی يافته بود. 
 را به دربار خود برد و همچنين تخت خود قرار داد و دو ستاره شناس ايرانی به نامهای نوبخت و ماشاهللابغداد را پاي ٧۶٢سال 

    علوم يونانيان را بدون واسطه سريانيها به عربی ترجمه کرد.
  

را مداوا در بستر بيماری افتاد از شخصی به اسم جرجيس که رئيس دانشگاه جندی شاپور بود خواست تا او  ٧۶۵وقتی در سال 
س کتابهای علمی يونانيان مخصوصاً در زمينه پزشکی مورد در نتيجه نسطوريان پزشکان رسمی دربار شدند. از اين پ  کند.

 توجه عربها قرار گرفت و در بغداد تدريس می شد.
  

م )هيچ عالقه ای به در حاليکه دمشق نسبت به بغداد  به بيزانس نزديک تر بود اما هرگز امويان (مسلمانان اوليه صدر اسال
  ر هارون الرشيد  و مامون نيز به ترجمه کتب يونانيان عالقه نشان دادند.پس از المنصو    فراگيری علوم يونانيان نداشتند.

مامون تحت تأثير جنبش آزادی خواهانه معتزله قرار گرفت  و مرکز تحقيقاتی به نام بيت الحکمت در بغداد تاسيس کرد  و آثار 
عربی ترجمه شد.  خوارزمی رياضی يونان و  در اين دوره کتابهای نجومی نيز به ز يونانيان را به عربی ترجمه کرد.بيشتری ا

 هند را با هم درآميخت و آنچه را امروزه به آن جبر می گوييم ابداع کرد.
 

انشمندان آن دوره می توان دانشمندان اين دوره به دليل اينکه زبان رسمی آن دوره عربی بود به عربی می نوشتند. از د
عرب   اکثر غريب به اتفاق اين دانشمندان ايرانی بودند نه عرب.  غيره را نام برد. ابن رشد و المسعودی ، الفارابی، البيرونی،

نفره بود چرا  ۴٠٠٠اگر براستی امام جعفر صادق دارای يک کالس علمی   هيچگاه از شکم و زير شکم فرا تر نرفته است.
ار  ايرانيان به زبان عربی بود  که اين امر هيچ آث هيچ اثری از گفتار علمی يا کتاب علمی امام جعفر صادق وجود ندارد؟امروزه 

    ربطی به اسالم ندارد.
  

اين دانشمندان قبل از پرداختن به علوم پزشکی و نجوم بايد به علوم الهی می پرداختند و اگر در آثار آنان کمترين نشانی از 
زکريای رازی را با کوفتن کتابهايش بر همانطور که   با آموزه های اسالمی يافت می شد به سختی سرکوب می شدند. منافات

سرش نابينا کردند. زکريای رازی کتابی نوشت که در آن کتاب وحی را بی عدالتی خوانده و همچنين معجزه را زير سوال برده 
تابها پی تنها با اشاره در کتابهای اشخاص ديگر است که به وجود آن ک جود ندارد. اما هميچ آثاری از اين دشت کتابهايش و بود. 

  می بريم.
  

به غير از اين است که ايرانيان بودند   آيا شخصی مثل ابو علی سينا که به او تهمت کفر زدند يا رازی دست پرورده اسالم هستند؟
چرا  الم باعث رشد علمی شده بود چرا امويان هيچ پيشرفتی نکردند؟ که باعث پيشرفت علمی در قرون اوليه اسالم شدند؟ اگر اس

  که ايرانيان وارد دربار عباسيان شدند اين پيشرفت شروع شد؟ چرا عربها هنوز در زمينه های علمی عقب افتاده هستند؟زمانی 
ست يافت به تحصيل علم نپرداخت؟ سن چرا اگر محمد واقعاً به علم بها می داد پس از اينکه به واسطه خديجه به ثروتی کالن د

 نبود(اگر به راستی بی سواد بود!!!!) سالگی سن زيادی برای فراگيری دانش 25
  

وقتی ايرانيان با آن همه عظمت زير دست   اگر علم در زمان عباسيان پيشرفت کرد تنها به واسطه ايرانيان بود نه ذات اسالم.
ا موالی بنامند. و چيزی از آنها کم ندارند که آنها ر  ثابت کنند که از عربها برتر هستندعربهای بيابانگرد قرار گرفتند خواستند 

    عربهای بيابانگرد چيزی از زندگی شهری و ديوانساالری نمی دانستند.
  

علمی  حضور ايرانيان در دربار بود که باعث شد عربها با ديوانساالری نيز آشنا شوند.  پس کسانيکه می کوشند پيشرفت های 
چرا ذات  ند چرا اين دانشمندان در ميان عربها نبودند؟قرون اوليه کشورهای اسالمی را به ذات اسالم نسبت بدهند با خود بگوي



اسالم اکنون کاری برای عربها نمی کند؟ چرا مسلمانان با استفاده از کتاب قرآن به رازهای علمی پی نمی برند و خود را وقرآن را 
 و سفيد نمی کنند؟در پيش جهانيان ر

  
های ايرانيان را آتش بزنند و گفت قرآن حاوی همه علوم است و ما را  مگر همين عمر خليفه مسلمين نبود که دستور داد کتابخانه

کفايت می کند. مگر کتابخانه اسکندريه که کتابهايی به قطر قامت يک انسان داشت طعمه حريق اين دانش ستيزان نشد؟  چه طور 
 ازه می دهيد پيشرفت علمی قرون اوليه را به اسالم نسبت دهيد؟به خود اج
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