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تاریخ نگاری عقالنیت نقاد: 
موردکاوی نهاد های علمی و 

فرهنگی دوره تیموری

در رويکــرد عقالنيِت نقاد، نهاد هاي علمي به مثابه فنّاوري هاي اجتماعي در نظر 
گرفته مي شوند. عقالنيت نقاد ظرفيت هاي مناسبي براي تحليل نهاد ها و بررسي ابعاد 
اجتماعي آنها و منطق تحول آنها در اختيار ما قرار مي دهد. تاريخ نگاري عقالنيت 
نقاد نيز مستلزم بررسي مسائل تاريخي از طريق شناخت »موقعيت مسائل« است. در 
مقاله حاضر با عنايت به آموزه هاي عقالنيت نقاد درخصوص فنّاوري ها و همچنين 
در پرتو مالحظات تاريخ نگارانه اين رويکرد، به بررســي وضعيت نهاد هاي علمي 
و فرهنگــي دوره تيموري مي پردازيم. گزارش هاي تاريخي نشــان دهنده حمايت 
تيموريان از نهاد هاي علمي و فرهنگي در دوره مذکور است. آموزه هاي عقالنيت 
نقاد، ما را به ســمت اين فرضيه هدايت مي کند کــه حمايت  از علم و فرهنگ در 
اين دوره با توجه به شــرايط سياسي و مذهبي و خصوصًا صف بندي هاي فرقه اي 

قابل فهم است و صرفًا نتيجه عالقه شخصي حاکمان به علم و فرهنگ نيست.
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مقدمه
هــر تحلیل تاریخــی در یک چارچوب نظــری تاریخ نگارانه صــورت می گیرد. در کتب 
تاریخ نگاری انواع رویکرد های تاریخ نگارانه با ادبیات مختلف بررســی شــده استـ  مانند 
رویکرد اســتقراگرایانه1 که رویداد های تاریخی را از منظر امروز، یا براســاس یک آموزه 
مشخص، سیاه و سفید می کند، یا رویکرد قراردادگرایانه2 که به جای سیاه و سفید کردن 
رویداد ها و افراد، در جستجوی بیان روایتی پیوسته و بطیء از تحوالت است و به قضاوت 
و داوری درباره درســتی یا غلطی آراء و نظرات در طــول تحول تاریخی نمی پردازد. هر 
یک از این رویکرد های کالن مورد بررســی های مفصلی قرار گرفته است که مجال طرح 

آن در این مقاله نیست3. 
مقاله حاضر بــه معرفی رویکرد عقالنیت نقاد4 به تاریخ نگاری می پردازد و یک نمونه 
موردکاوی تاریخی را براســاس آن ارائه می کند5. عقالنیت نقاد در درجه اول یک رویکرد 
معرفت شناســانه است که مهم ترین مؤلفه های آن عبارت است از ضدیت با موجه گرایی6 
و ذات گرایی7 در معرفت شناسی. تحول علم و تکنولوژی در این رویکرد به صورت تکاملی 
اســت، هر چند علم معطوف به کشف حقیقت اســت، ولی تکنولوژی معطوف به تحقق 
کارکرد و عینیت عبارت است از ویژگی بین األذهانی قابل نقد بودن نظریه ها. عقل گرایان 
نقــاد این ویژگی ها را به همراه آموزه هایی ماننــد »منطق موقعیت« و »اصل عقالنیت« در 

1. Inductivism
2. Conventionalism
3 برای توضيح مفصل اين بررسی ها و برای بسط تاريخ نگاری عقالنيت نقاد؛ رک به: آگاسی، 2008: 

193-186 و پوپر، 1379: فصل 7
4. Critical Rationalism
5. نمونه هــای ديگری از تحقيقات تاريخی با رويکــرد عقالنيت نقاد را می توان در موردکاوی های 
تاريخی آگاســی در کتاب »علم و تاريــخ«ش )2008( از کار های فارادی و آمپر و الوازيه و... ديد. 
همچنيــن تاريخ نگاری هايی را که خود پوپر درخصــوص گاليله در فصل چهارم، بخش نهم کتاب 
معرفــت عينی، ارائه می کند، يا بازســازی های تاريخی ای را که او از »موقعيت مســئله« نظريه ُمثُل 
افالطون و ارتباط آن با قضيه فيثاغورس در مقاله ماهيت مســائل فلســفی و ريشه های آن در علم ، 
انجام می دهد، يا بازســازی تاريخی را که از نظريه ُمثُل در رابطه با انديشــه های سياسی افالطون در 
موقعيت سياســی آتن آن روزگار در جامعه باز و دشــمنان آن، ارائه می کند، می توان از نمونه های 
تاريخ نگاری عقالنيت نقاد بر شــمرد. تفاوت عمده اين نمونه ها با آنچه در اين مقاله به آن پرداخته 
شــده است اين است که نمونه های فوق الذکر اغلب به جنبه های متافيزيکی نظريه ها پرداخته است، 

ولی تحليل حاضر معطوف به نهاد های اجتماعی در علم است.
6. Justificationism
7. Essentialism
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حیطه های مختلف از جمله تاریخ نگاری و علوم اجتماعی و... به کار می گیرند. 
انتخاب این رویکرد در واقع پیش فرض ماست، اما به طورکلی می توان گفت این رویکرد 
راه خــود را از تاریخ نگاری های اســتقراگرایانه یا قراردادگرایانه یا نســبی گرایانه یا تلقی 
ذات گرایانه نســبت به نهاد های اجتماعی جدا می کند. رویکرد تاریخ نگارانه عقالنیت نقاد 
درصدد پیدا کردن پیوستگی یا گسست در دوره های تاریخی نیست، زیرا بسته به اینکه 
مورخ عینک گسست یا پیوستگی به چشم بزند، اطالعات و گزارش های تاریخی را برمبنای 
آن دســت چین می کند و به آنها وزن و اعتبار می بخشــد. این رویکرد در عوض به دنبال 
بازســازی عقالنی انواع مختلف حل مســئله در موقعیت های تاریخی مختلف، به کمک 
»منطق موقعیت«1 است. منطق موقعیت عبارت است از شناخت و بازسازی عینی حال و 
شــرایط حاکم بر هر مسئله در هر رویداد تاریخی. این شناخْت حدسی است و به کمک 
»اصل عقالنیت«2 صورت می گیرد و قابل نقد، ارزیابی و اصالح است. باید توجه داشت که 
این بازســازی تا جای ممکن یک فرایند ذهنی و روان شناختی نیست و حدس و فرضیه 
ارائه شده توسط مورخ باید قابل نقد و ارزیابی باشد. در این رویکرد هر سند تاریخی، نظیر 
یک مشاهده علمی، صرفاً در ارتباط با یک مسئله تاریخی سند محسوب می شود و نظیر 

یک مشاهده باید تفسیر شود. )پوپر، 1379: 276-279(
مقاله حاضر، به عنوان نمونه، یک موردکاوی تاریخی را با رویکرد تاریخ نگارانه عقالنیت 
نقاد ارائه می کند. این موردکاوی به بررسی جامعه شناختی وضعیت علم3 و نهاد های علمی 
و فرهنگــی در دوره تیموری می پردازد. دوره تیموری )911-771 ه.ق( که بیش از یک 
قرن به طول انجامید، از دوره های درخشان تمدن اسالمی ایران به شمار می رود که به رغم 
1. Situational Logic
2. »اصل عقالنيت« تاريخ نگاری عقالنيت نقاد حکم می کند که مورخ در بازســازی های خود فرض 
می گيرد که کنشــگران در موقعيت های تاريخی و متناســب با شرايطی که در آن قرار دارند و نقشی 

که ايفا می کنند به صورت عقالنی عمل می کنند.
3. مقصود از علم در اينجا اعم از علوم دينی و طبيعی و فلسفی است. اساسًا درباره علم دوره قديم 
نمی توان از دانش به معنای غربی سخن گفت. در کتب تاريخ علم رايج )مثاًل کتاب ليندبرگ( مرسوم 
است که در ابتدا ذکر می کنند که مقصود ما از علم يک معنای عمومی است که فلسفه و علوم بالغی 
و... را نيز در بر می گيرد. البته در همين زمينه هم می توان بين علوم دينی و فلسفه طبيعی و رياضيات 
تفاوت گذاشت. با اين حال در علم قرون وسطی )چه در دوره اسالمی و چه مسيحی( حامی هر دو 
علم عمدتًا نهاد های مذهبی بوده اســت و علم از نظر نهادی حامی ديگری نداشت. بنابراين بررسی 
اين نهاد ها و شيوه اداره آنها برای هر دو نوع علم کاربرد دارد. البته چنانکه در متن تأکيد شده است 
در دوره تيموری جز در دوره الغ بيگ فلسفه طبيعی و رياضيات و نجوم تحول شگرفی نداشته است 

ولی به هر حال اين علوم نيز از شيوه اداره نهاد های علمی تأثير می پذيرفته است.

تاريخ نگاری عقالنيت نقاد: موردکاوی نهاد های ...
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وجود جنگ های داخلی در ایران، شــاهد حمایت از نهاد های علمی و شکوفایی برخی از 
حوزه های علمی هســتیم. در چنین شرایطی عجیب است قومی که خود را از تبار مغول 
می دانستند به ترویج فرهنگ و اندیشه بپردازند. با اینکه گزارش های متعددی از علم دوستی 
و فرهنگ پروری برخی سالطین این دوره در دست است، اما تبیین تک عاملی معموالً دقیق 
و کامل نیســت. یک تبیین تاریخی مقبول باید بتواند از اموری روان شــناختی و تاحدی 
نقدناپذیر و پیش پاافتاده،1 مثل عالقه و خوش آمد شخصِی افراد، فراتر رود.2 در عین حال 
برای رویداد های تاریخی ممکن است بتوان از منظر های مختلف تبیین های متعددی که 

مکمل یکدیگرند ارائه کرد. 
هدف ما در مقاله حاضر این اســت که باتوجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره 
درک و تبییــن بهتــری از چگونگی حمایت ها از نهاد های علوم دینی و فرهنگی آن دوره 
به دست دهیم. به این منظور به تحلیل نقش نهاد های علوم دینی در دوره تیموری و فرقه های 
مورد حمایت آن دوره می پردازیم تا نشــان دهیم این نهاد ها چه ساختاری داشتند و در 
ظرف و زمینه آن دوره چه کاربرد ها و نقشی به بار آوردند و کنشگران اجتماعی و سیاسی 
آن دوره چــه بهــره ای از آنها در جهت تحقق اهداف خود می بردند. به کمک این رویکرد 
تاریخــی توضیح می دهیم که حمایت حاکمان تیموری از مدارس و نهاد های علوم دینی 
را باید در پرتو شــرایط سیاســی و اجتماعی آن دوره فهمید؛ همچنین با تحلیل ساختار 
داخلی خانقاه و مدرسه و شیوه اداره و مناسبات درونی آنها توضیح می دهیم چگونه این 
نهاد ها ظرفیت این را داشتند که در جهت تثبیت قدرت حاکمان این دوره مورد استفاده 

قرار گیرند.

1. منظور از پيش پا افتاده بودن اين است که اين تبيين ها متکی به قوانين يا قواعد حدسی جامعه شناختی 
نيست. درست است که ممکن است بتوان با اتکا به نظريه های روان شناسی نيز تبيين هايی ارائه کرد. 
ولی نزد عقل گرايان نقاد، تبيين ها و تحليل های جامعه شــناختی بر روان شــناختی اولويت دارد. زيرا 
اوالً تبيين های جامعه شــناختی نقدپذيری بيشتری دارند، ثانيًا نهاد های اجتماعی هستند که به آمال و 
آرزو ها و اهداف شــخصی افراد شــکل می دهند. آگاسی اين نکته روش شناختی را در مورد هنر در 

اينجا بحث می کند: آگاسی و جروی، 2008: 95-97.
2. مثاًل ميرجعفری در مقاله »نقش تيموريان و حمايت آنان در شــکوفايی فرهنگ و تمدن ايرانی« 
اذعان می دارد »در دوره جانشــينان تيموری به خصوص شاهرخ نزديک به نيم قرن به سبب عالقه به 
فرهنگ و هنر ايرانی ـ اسالمی صاحبان ذوق و هنر را مورد حمايت خود قرار داد و نهضت بزرگ 
فرهنگــی را در عصر خويش پی ريزی کرد«. )ميرجعفــری، 1380: 306( برای نمونه هايی ديگر از 
تبيين براســاس عالقه شخصی رک به: بحرانی پور، 1390: 13؛ عنبری و خالندی، 1391: 16-14 و 

کی منش، 1347: 156-157.
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ایــن مقاله با توضیح مختصری درباره رویکــرد عقالنیت نقاد به نهاد ها و ویژگی های 
تاریخ نگاری این رویکرد شــروع می شــود؛ پس از آن به شرح شرایط سیاسی و مذهبی و 
اجتماعی دوره تیموری می پردازد، تا در بخش های بعدِی مقاله وضعیت و نقش نهاد های 
علمی و فرهنگی دوره تیموری در پرتو شــرایط و موقعیت سیاسی و اجتماعی و مذهبی 

تحلیل شود.

تحلیل نهاد ها با رویکرد عقالنیت نقاد
در رویکرد عقالنیت نقاْد فّناوری ها برســاخته های انســانی هســتند که به منظور تحقق 
کارکردی ســاخته یا ابداع شــده اند. به این اعتبار نهاد ها را می توان به مثابه فّناوری های 
اجتماعــی در نظر گرفت. از این نظر نهاد های آموزشــی و دینــی را نیز به نوعی می توان 
از اقســام فّناوری ها دانســت. این نهاد ها به این اعتبار که تکنولوژی اند، مانند بسیاری از 
فّناوری ها شأن ابزاری دارند و هدف از طراحی و ساخت آنها کارآمدی است؛ آنها حساس 
به زمینه اند و تحولی شبه داروینی دارند. این برساخته ها محصول حیث های التفاتی جمعی 
کنشگرانی هستند که دارای حیث التفاتی مشترک اند و در شبکه معناییـ  مفهومی مرتبط 
با آن نیز با یکدیگر شریک اند. آنها براساس نیاز های مشترک و مسائلی که در زیست بوم 
خود با آن مواجه اند با کمک حیث التفاتی مشترک و شبکه معنایی ـ مفهومی مرتبط با 
آْن فّناوری هایی را برای پاســخگویی به نیاز ها و حل مسائل موردنظر می آفرینند. ماهیت 
نیاز های کنشگران با انتظارات آنان از زیست بومی که در آن زندگی می کنند و ارزش هایی 
که به آن پایبندند و درکی که از واقعیات و برنامه و هدفی که در آن دارند، ارتباط دارد. 

)پایا، 1391: 28-29(
رویکرد عقالنیت نقاد نســبت به نهاد ها و فّناوری های اجتماعی نگاه ذات گرایانه ندارد. 
در این رویکرد مســئله به این شــکل صورت بندی می شــود که اگر هدف های ما فالن و 
بهمان باشــد، آیا این نهاد برای پیش برد آنها درســت طراحی و سازمان داده شده است؟ 
البته عقل گرایان نقاد تأکید دارند که نهاد ها صرفاً جنبه ابزاری ندارند که صرفاً وســایلی 
باشند برای وصول به هدف ها. از بسیاری جهات مهم، نهاد با ابزار مکانیکی یا ماشین فرق 
دارد. برای نمونه واقعیت بسیار حائز اهمیت این است که نهاد ها به شیوه ای بسیار مشابه 
)البته نه کاماًل یکســان( با موجودات زنده به صورت اندام وار رشد می کنند. )پوپر، 1379: 
54-50 و 1377: 54-53( الگــوی تحــول تکاملی به ما اجازه می دهد بدون اینکه برای 
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تکنولوژی ذاتی قائل شویم یا به آن تجسد بخشیم و یا برای آن خودمختاری قایل شویم، 
تحول آن را مســتقل از ُمبدع و مخترع آن توضیح دهیم. به عبارتی از یک ســو تکنولوژی 
برســاخته آدمی است و از سوِی دیگر به دلیل واقعیت و عینیتی که دارد هویتی مستقل 
از ســازنده پیدا می کند؛ یعنی ممکن اســت توسط افراد دیگر تحول یابد و استفاده هایی 
از آن شــود، یا نتایجی به بار آورد، که خارج از مقصود اولیه ســازنده آن باشد. تکنولوژی 
ممکن است هم خود تغییراتی را در زیست بوم ایجاد کنند، هم ساکنان دیگر زیست بوم، 
براســاس خالقیت یا باتوجه به شرایط متفاوت، تغییراتی در آن دهند، یا اساساً به منظور 
جدیدی از آن استفاده کنند ـ به ا صطالح تغییر کاربری دهند ـ که همه این موارد به نوبه 
خود موجب تغییرات جدیدی در زیســت بوم می شــود.1 بنابراین فّناوری ها و به خصوص 
فّناوری های اجتماعی را از یک ســو نباید صرفاً ابزاری خنثی تلقی کرد و از ســویی نباید 
برای آن خودمختاری قائل شــد، بلکه براساس تفسیر واقع گرایانه این برساخته ها هم در 

زیست بوم تغییراتی ایجاد می کنند و هم از آن تأثیر می پذیرند.
با این توضیحات درباره رویکرد تاریخ نگارانه و جامعه شناسانه عقالنیت نقاد در بخش 
بعــد بــه چگونگی بهره برداری از آن به عنوان یک چارچــوب مفهومی و نظری برای یک 

موردکاوی تاریخی، یعنی بررسی علم و نهاد های علمی در دوره تیموری می پردازیم.

نهاد های علمی و فرهنگی دوره تیموری در پرتو تاریخ نگاری عقالنیت نقاد
نهاد ها و نظام های آموزشی و مدارس دینی نظیر نظامیه ها، حوزه های علمیه، مساجد و آداب 
و روال ها و قوانین و رویه های حاکم بر آنها را براساس رویکرد تاریخ نگارانه عقالنیت نقاد 
می توان به مثابه نوعی تکنولوژی اجتماعی در نظر گرفت که در بستر سیاسی و فرهنگی و 
دینی خاصی شکل گرفته اند. به این ترتیب می توان مالحظات عقالنیت نقاد را درباره تحول 

1. مثال های مختلفی از تحول داروينی و اندام وار تکنولوژی هافنّاوری ها  وجود دارد. آشــيانه ای که 
توســط يک فاخته ساخته و ر ها شــده است، موجودی ديگر ممکن است اشغال کند و تغييراتی در 
آن دهد؛ راهی که انســان در ميان جنگل می ســازد، زيست بوم منطقه را تغيير می دهد؛ )پوپر، 1972: 
119-115( اختراع اتومبيل وقتی در ظرف روابط اجتماعی قرار می گيرد، منجر به ابداع نهاد »راهنمايی 
و رانندگــی« و قوانين مربوط به آن می شــود، که مخترع يا مخترعــان اوليه اتومبيل تصور آن را نيز 
نمی کردند؛ نهاد پليس هم می تواند برای ســرکوب و هم برای امنيت اســتفاده شود. )پوپر، 1377: 
53-52( نهاد های حقوقی يا فقهی نيز ممکن است در بهره برداری يا استفاده از برخی تکنولوژی ها و 
فنّاوری ها محدوديت هايی قرار دهند، يا به عکس موجب حمايت از آنها شوند. برای نقش تکنولوژی ها 

و فنّاوری های دينی و فقهی و تحول رک به: پايا، 1391: 33-35.
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فّناوری ها به کار گرفت و از این رهگذر نقش آنها را در حمایت های فرهنگی و علمی این 
دوره تاریخی بررسی کرد. به این منظور ابتدا تالش می کنیم شناختی از زیست بومی1 که 
این نهاد ها در آن به وجود آمدند یا تحول پیدا کردند، پیدا کرده ـ به اصطالح عقل گرایان 
نقاد »موقعیت مسئله«2 را مشخص کنیمـ  و پس از آن نقش نهاد ها و تأثیر و تأثر نهاد های 

مذکور را در این فضا و موقعیت تحلیل می کنیم.
با این چارچوب تاریخ نگارانه، تحلیل موقعیت های انواع حل مسئله در این دوره تاریخی 
و بررســی تحول نهاد های علمی و فرهنگی به مثابه فّناوری های اجتماعی در یک منطق 
موقعیت خاصـ  یعنی در بســتر سیاســی و فرهنگی خاص این دوره – مورد تأکید قرار 
می گیرد. البته این تحلیل ها متکی به تمایزی اســت که در این رویکرد بین علوم نظری 
محض، که مجموعه ای از نظریه ها و مســائل و موقعیت های مســائل نظری اند و نهاد های 
مربوط به آنها، که در زمره انواع فّناوری های اجتماعی محســوب می شوند، دیده می شود؛ 
در حالی که هدف دســته اوْل معطوف به کشف حقیقت و دستیابی به صدق است، هدف 
دســته دوم، که در زمره فّناوری هاســت، تحقق کارکرد ها است، نه کشف حقیقت درباره 
جهان. روشــن است که پاســخ به هر دو دسته از این مسائل در یک مقاله ممکن نیست، 
بنابراین  در مقاله حاضر تالش خود را محدود به مســائل مرتبط به تحول نهاد های علمی 
و فرهنگی در بستر سیاسی و مذهبی این دوره تاریخی می کنیم. قاعدتاً براساس رویکرد 
عقالنیت نقاد ابتدا باید موقعیت مسائل را از جنبه های مختلف در دوره تیموری مشخص 
کنیم و با توجه به تحلیل عقالنیت نقاد درخصوص چگونگی تحول فّناوری ها توضیح دهیم 
که نهاد های علمی در دوره تیموری چگونه با الگوی اندام وار و شبه داروینی در زیست بوم 
عقالنی آن دوره تحول داشتند. این کار مستلزم روشن کردن جنبه هایی از فضای اجتماعی 

و مطالعه نحوه تعامل نهاد های مختلف اجتماعی در این دوره است.

شرایط سیاسی و مذهبی دوره تیموری
در دوره حاکمیت تیموریان )911-771 ه.ق( با اینکه اکثر جمعیت ایران ســنی مذهب 
بودند، ولی در بسیاری از شهر ها اختالط جمعیتی شیعه و سنی وجود داشت. ضمن اینکه 
به دلیل گسست سیاسی این دوره و غلبه ملوک الطوایفی، شیعیان مجال رشد پیدا کردند 
1. اســتعاره »زيست بوم« به منظور تبيين تحوالت تکنولوژی و علمی از طريق معرفت شناسی تکاملی 

در عقالنيت نقاد ارائه شده است. 
2. Problem Situation
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و رقابت هایی بین دو فرقه مذهبی در حال شــکل گیری بود. مذهب رســمی سنی بود و 
بنابراین اهل سنت به پشتیبانی حکام تیموری مستظهر بودند. اما اقباِل به تشیع در بین 
طبقاتــی از مردم که به هر دلیل از این حاکمان ناراضی بودند به تدریج قوت می گرفت و 
نهضت های شــیعی از هر فرصتی برای بســط خود استفاده می کردند. البته از قرن هفتم 
و هشــتم بر اثر ضعفی که به مذاهب اهل ســنت دست داده بود، زمینه گرایش به شیعه 
ایجاد شــده بود و حتی در بین اهل ســنت، در عین اعتقاد به خالفت شیخین، گونه ای 
اعتقاد و احترام نسبت به مقام و مرتبت امامان اثنی عشری وجود داشت که از آنان روایت 

می کردند یا در منقبت آنان سخن می گفتند. )سمرقندی، 1383، ج2: 1118(
در واقع سال های 870 تا 910 ه.ق را می توان حادترین دوران تالقی آرا و افکار مذهبی 
به ویژه بین دو فرقه بزرگ اســالم، یعنی تشــیع و تســنن در هرات دانست که از همین 
ســال ها مدار مذهبی ایران از تسنن به تشیع گرایش پیدا می کرد. به هر تقدیر، در دوره 
تیموری شیعیان حتی اگر در اقلیت هم بودند، اقلیتی مهم و فعال بودند که از حسن توجه 
طبقات روســتایی و الیه های پایین شــهری استفاده می کردند و گاه  و  بی گاه نهضت های 
مردمی را علیه تیموریان شــکل می دادند. همین نهضت های پراکنده به نوبه خود زمینه 
تبلیغ و آشــنایی طبقات اجتماعی و توجه آنها را به افکار و عقاید شــیعی در پی داشت. 
)پطروشفسکی، 1354: 373( یک ویژگی مشترک جنبش هایی مثل سربداران، حروفیه، 
نوربخشــیه و نعمت اللهیه آمیختگی آنها با عقاید شــیعی و صوفیانه بود که ضمن سلوک 
زاهدانه و عارفانه برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه ســوگند یاد کرده بودند؛ این 
امر به آموزه های آنها جذابیتی می بخشــید که به تدریج حتی در الیه های باالی جامعه و 
در میان رجال سیاسی نیز نفوذ پیدا می کرد. )رک به: سابتلنی و خالیدو1، 1995: 211(

با توجه به این شرایط عجیب نیست که حاکمان این دوره نسبت به تحرکات شیعی 
حساس باشند و از رقابت بین دو مذهب اهل سنت و شیعه بهره ببرند. با روی کار آمدن 
شــاهرخ )811 ه.ق( پایتخت تیموریان از سمرقند به هرات، که در آن زمان مرکز علم و 
دین و قوانین اســالمی بود، منتقل شــد و شاهرخ با ترک قوانین ترکی مغولی و با اعالم و 
احیای مذهب حنفی به عنوان مذهب رسمی، رسماً لقب پادشاه اسالم و خلیفه مسلمین 
را دریافت کرد و برای حفظ ثبات سیاسِی حکومت، جنبش های اجتماعی و مذهبی شیعی 

1. Subtelny &.Khalidov
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را از بین برد و به عنوان حامی دین اســالم و کســی که بی دینی و کژآیینی را محو نمود، 
شناخته شــد. به این ترتیب می توان انتظار داشت که سوگیری های مذهبی تصمیم های 
سیاسی این دوره و نهاد های تعلیمی و ترویجی منتسب به هر یک از این فرقه ها را تحت 

تأثیر قرار دهد.
در این شرایط سیاست پادشاهان تیموری در قبال مذهب شیعه توأم با ظرایف و فراز 
و نشــیب بود. حاکمان تیموری از یک سو با فعالیت های مذهبی و غیررسمی شیعیان تا 
زمانی که متعرض قدرت آنها نبودند با اغماض و تساهل برخورد می کردند تا موجب تحریک 
جمعیت شیعی نشوند؛ به همین دلیل سادات علما و مشایخ صوفیه مورد احترام بودند و با 
توجه به تکریمی که به اهل بیت حتی نزد اهل سنت رایج بود، علی رغم وجود نهضت های 
شــیعی، امامان شــیعه مورد احترام و تکریم حاکمان قرار داشتند؛ مدارس و مساجد در 
کنار مرقد های آنها می ساختند که هم جمعیت میانه رِو شیعه را به جانب خود جلب کنند 
و هم احتماالً از نزدیک این مراکز مهم اعتقادی را تحت نظر حکومت داشــته باشند.1 اما 
از ســوی دیگر برای مقابله با قدرت و نفوذ شیعیان، از فرقه های متصوفه سنی مثل فرقه 
نقشــبندیه که در مقابل فرق متصوفه شــیعی بودند، حمایت می کردند. این فرقه که در 
طریقت )نه در اصول مذهب( معتدل بوده و تعالیم عرفانی خود را با مبادی کالم اشاعره 
موافق ساخته بودند، سنی مذهبانی سخت متعصب بودند که پیروان آن با تأسی به گفته 
مؤسس فرقه و ظاهراً به خاطر تقویت شرع برای نزدیکی به دستگاه قدرت و سالطین جهد 
می نمودند و با اینکه در ظاهر به اهل بیت ارادت می ورزیدند اما از لحاظ سیاسی، به خاطر 
پیوندی که با قدرت داشتند، مراقب بودند که شیعیان به قدرت دستیابی نداشته باشند.

1. الزم اســت تأکيد شــود که اين فرضيه  ها و گمانه ها مبتنی بر »نظريه توطئه« نيست، بلکه متناسب 
با شــرايط و موقعيت تاريخی و در نظر گرفتن »اصل عقالنيت« اســت. اصل عقالنيت تاريخ نگاری 
عقالنيت نقاد حکم می کند که مورخ در بازسازی های خود فرض  کند که کنشگران در موقعيت های 
تاريخی و متناســب با شرايطی که در آن قرار دارند و نقشی که ايفا می کنند به صورت عقالنی عمل 
می کنند. بر اين اساس به گمان ما نمی توان مواردی از ساخت مسجد را براساس »رواداری مذهبی به 
دور از مقاصد سياسی« تعبير کرد. اوالً اطالق مفهوم »رواداری« که مؤلفه های مدرن دارد به دوره ای 
که هنوز حکومت ها و قدرت به صورت متمرکزند، درســت نيســت. ثانيًا چنانکه گفته شد وضعيت 
دوره مذکور به دليل وجود نهضت های رو به رشــد شــيعی و دو قطبی شدن فضای سياسی مذهبی و 
باال گرفتن تنش های شــيعه و ســنی و نزديک شــدن به دوره گذار از تيموری به صفوی شرايطی را 
ايجاد می کند که حاکمان )به مثابه کنشــگران عقالنی( در تدبير امور سياسی مالحظات خاصی را در 

نظر گيرند و سياست های خاصی را با استفاده از نهادهايی که در اختيار دارند اعمال کنند.
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وضعیت علم و فرهنگ و نهاد های آن در دوره تیموری
حتــی اگر در اطالق »رنســانس تیموری« از جانب برخی محققان به این دوره مناقشــه 
کنیم1، از تحوالت فرهنگی مهم این دوره نمی توان به آســانی گذشــت؛ خصوصاً که این 
شکوفایی فرهنگی مقارن از هم گسیختگی سیاسی پس از مرگ تیمور است؛ دوره ای که 
قلمرو های حکومتی حالت ملوک الطوایفی پیدا کرد و از یک سو شاهد رقابت شاهزاده ها و 
جنگ های داخلی هستیم و از سوی دیگر تهدید ها و فشار های قدرت های دیگر منطقه ای 

مثل ترکمن های قراقویونلو و آق قویونلو وجود دارد. 
یکــی از حاکمان مؤثر در تحوالت نهاد های فرهنگی این دوره شــاهرخ بود. به گفته 
قزوینی »شــاهرخ در تقویت دین و ترویج شــرع سیدالمرسلین و تنظیم سادات و طلبه 
علوم و تکریم علما و مشــایخ ســعی بلیغ نمود.« )قزوینی، 1363: 310( دو شهر هرات و 
ســمرقند در دوره تیموری به دو کانون هنر و علم و دانش و ادب تبدیل شــد. مرکزیت 
درخشان هرات به مدت یک قرن دوام یافت و این دوره یک قرنی را می توان به دو بخش 
اصلی تقســیم نمود: نیمی از آن متعلق به دوره شاهرخ بود و بخشی دیگر به دوره علمی 
ادبی سلطان حسین بایقرا تعلق داشت که او نیز در دوره حاکمیتش مدارس و مساجد و 
خانقاه های بسیاری بنا کرد. نمونه قابل ذکر آن مدرسه بزرگی است که در هرات بنا نهاد 
و از زیباترین بنا های دوره تیموری محســوب می شد. )طبیبی، بی تا: 29( الغ بیگ، فرزند 
شــاهرخ، برخالف جدش تیمور، به امور نظامی عالقه چندانی نداشــت و بیشتر دلبسته 
دانش بود و بر برخی فنون و دانش ها مثل ریاضی و نجوم احاطه داشت. وی که در زمان 
منازعات خونین داخلی بر ســر مسئله جانشینی تیمور حضور داشت و شاهد آشفتگی و 
ناامنی منطقه بود، دریافته بود که نبود اقتدار سیاسی مانع مهمی در رشد و تعالی مظاهر 
فرهنگ اســت، لذا با قدرت تمام به مقابله بــا قوای ناآرام داخلی و خارجی پرداخت و با 
ایجاد ثبات و امنیت سیاســی فصلی نو در ماوراءالنهر گشــود. )سمرقندی، 1383، ج2: 
262؛ میرخواند، 1339: 700 و واصفی، 1349، ج1: 364( برخی معتقدند که ســالطین 
تیموری جماعتی لطیف طبع و فضالیی دانش پژوه و دوست دار علم بودند. )براون، 1351: 
554( با این حال تبیین تحوالت مهم فرهنگی در چنین شرایطی نیازمند شناخت و تحلیل 

عوامل متعددی است.
قبــل از هر چیز می توان حدس زد که شــاهزادگان تیموری که اجداد آنها تاتار های 

1. از ديد غربيان اين رنسانس با حمله مغول به ايران آغاز شده است. برای اطالع نک: لين، 1390
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کوچ رو بودند، برتری فرهنگ ایرانیان را پذیرفته بودند و سعی داشتند با در اختیار گرفتن 
آن، به نوعی از آن به صورت زینت حکومت استفاده کنند. در واقع بعد از اینکه تیموریان 
از نظر نظامی و سیاسی بر ایران غلبه پیدا کردند، متوجه دستاورد های فرهنگی ایرانیان 
در حوزه های مختلف شــدند و به ســتایش و حمایت از آن پرداختند. بنابراین می توان 
حتی ذوق و عالقه شخصی برخی از حکام تیموری در حمایت از عناصر فرهنگی و علمی 
ایرانیان را در پرتو مالحظات جامعه شناختی تعلیل کرد و گفت این اقبال تاحدی به منظور 
نشان دادن فرهیختگی و اظهار تمدن و فرهنگ دوستی بوده است1. با به سلطنت رسیدن 
شاهرخ پیوند تیموریان با فرهنگ ایرانی چندان محکم  شد که اکثر شاهان و شاهزادگان 
تیموری به تدریج خوی ایرانی گرفتند و حتی بسیاری از آنان عالوه بر زبان ترکی به زبان 

فارسی نیز تسلط یافتند. )سمرقندی، 1382: 283 و بوآ، 1343: 168(
در بخش های بعدی به تقویت این فرضیه می پردازیم که حاکمان تیموری بدون توجه 
به شــرایط سیاسی حاکم به حمایت از علم و نهاد های علمی نمی پرداختند و در این امر 
مناســبات سیاسی تأثیرگذار بوده است. آنها سیاست های حمایتی خود را با هدف ایجاد 
تــوازن بین نیرو های مختلف درگیر در معادالت سیاســی اعمال می کردند. ما در بخش 
قبل اشاره کردیم که تیموریان به سمت جریان تسنن، یعنی مذهب رسمی، متمایل بودند 
و به واســطه اینکه نهضت های شــیعی در این دوره در حال رشد بودند، در عین حال که 
نمی خواســتند شــیعیان را تحریک کنند، با حمایت از فرقه نقشبندیه و نهاد های آن در 
اندیشــه ایجاد سدی علیه جریان رو به رشد نهضت های متصوفه شیعی بودند. در بخش 
بعدی ضمن شــرح وضعیت نهاد های مرتبط با آموزش علوم در این دوره تالش می کنیم 

دالیل حمایت حاکمان تیموری از این نهاد ها را به صورت دقیق تر بررسی کنیم.

نهاد های مؤثر در آموزش علوم دینی
در دوره تیموری نهاد های متعددی مثل مســجد و مدرسه و کتابخانه و خانقاه ها با نظام 
آموزشــی علوم درگیر بودند. وجود مراکز متعدد سیاســی و دربار های رقیب به جای یک 
دربــار ســلطنتی واحد و امکانات و انگیزه های متعددی کــه از ضروریات حیات علمی و 

1. اين وضعيت در واقع يادآور وضعيت علم و فرهنگ روميان پس از غلبه بر يونان باســتان اســت. 
روميان پس از غلبه بر يونانيان سعی در تقليد و فراگيری هر چند سطحی فرهنگ و فلسفه يونانی داشتند 
و آن را نشانه فرهيختگی و زينت اشرافی می دانستند. در اين زمينه رک به: ليندبرگ، 1377: فصل 7.
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فرهنگی تاریخ میانه اســالم بود، راه را برای هنرپروری و ارتقا علم و دانش پدید آورد و 
مراکز آموزشی فراوانی به همت دوستداران علم احداث گشت.

مسجد
در این دوره ســاخت مسجد همانند ســاخت دیگر بنا ها افزایش یافت که قسمتی از آن 
به دلیل افزایش موقوفات بود؛ مســجد گوهرشاد مشهد، مسجد امیرچقماق یزد و مسجد 
جمعه ریگ یزد از جمله مســاجد معروف دوره تیموری است. مساجد را می توان یکی از 
اولین نهادهایی دانست که گذشته از کارکرد عبادی، کارکرد آموزشی و تعلیمی نیز داشتند 
و به عنوان اولین، پربارترین و مطمئن ترین مکان ها برای انتشــار افکار و علوم محســوب 
می شدند. در مساجد حلقه های درس تشکیل می شد و این حلقه ها حتی پس از تشکیل 
مدارس در قرن چهارم کماکان در مساجد بزرگ دائر می شد. )سلطان زاده، 1364: 379( 
در واقع مساجد، مدارس کهن بودند و خدمت مساجد به تعلیم و تربیت به قدری زیاد بود 
که معماری مخصوص مساجد بعد ها در نحوه احداث مدارس تأثیر گذاشت و حتی بعد از 
احداث مدارس، باز هم مساجد نقش خود را در تعلیم و تربیت از دست ندادند. )احمدبن 
سلطان، بی تا: 124( باتوجه به نقش مهم مالحظات دینی در سیاست های حاکمان دوره 
تیموری اهتمام آنها به ســاخت مساجد دارای انگیزه کافی بوده است. اهتمام به بنا های 
باشکوه برای مساجد شیوه مؤثری برای ایجاد مشروعیت دینی و مردمی حاکمان به شمار 
می رفت و ساخت مساجدی مثل مسجد گوهرشاد در کنار مرقد امام هشتم شیعیان نه تنها 
ظرافت  تدابیر سیاسی امثال شاهرخ را برای جلب اعتماد شیعیان معتدل نشان می دهد، 
بلکه به حاکمان این فرصت را می داد که از نزدیک بر کانون های دینی و تعلیمات دینی 

نفوذ و تأثیر داشته باشند. 
مدرسه

هر چند در ابتدا آموزش در مســاجد صورت می گرفت اما کم کم مدارس به مهم ترین و 
اصلی ترین کانون های آموزشــی تبدیل شــد. اهمیت این مراکز به گونه ای بود که تعداد 
زیادی مدرســه در ایران بعد از اســالم توســط حکام و امرا و دیوانیان و... ساخته شد و 
سرزمین خراسان به عنوان خاستگاه نخستین نهاد های آموزشی با عنوان مدرسه شناخته 
شــد. )امیرخانی، 1380: 19 و بارتولد، 1347: 5( غیر از مدارســی که توسط حاکمانی 
مثل شــاهرخ و سلطان حسین در هرات تأسیس شــد، افراد مشهوری مثل جامی نیز با 
تأســیس مدارسی با هزینه شخصی در رونق این مدارس سهیم بودند. )افصح زاد، 1378: 
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91( علما و مدرســاِن این مدارس نیز از چنان مقامی برخوردار بودند که گاه خود امرای 
تیموری به درس برخی از آنان حاضر می شدند. اساس تحصیالت در این دوره عموماً رنگ 
دینی داشــت و مدارس به دو شکل فعالیت داشتند: یکی مکتب خانه ها که دوره ابتدایی 
در آن سپری می شد و نوع دیگر، مدارسی بود که مخصوص دوره های عالی تر تحصیالت 
بود. در این مدارس تفســیر، حدیث، فقه، کالم، علم رجال، اخالق و علوم ادبی تدریس 
می شد. عالوه بر دروس علوم دینی، برخی علوم عقلی مانند ریاضیات و طب و نجوم نیز 
مورد توجه بود. )یارشاطر، 1334: 16( کتاب هایی که در این دوره عموماً تدریس می شد 
عبارت بود از: مطّول ســعدالدین تفتازانی، صرف میر در صرف عربی از سیدشریف الدین 
جرجانی، مواقف در علم کالم قاضی عضدالدین ایجی، بهارســتان جامی، اشــعه اللمعات 
جامــی، فوایدالضیائیه جامی. )جامی، 1361، مقدمه مصحح: 26-25( باتوجه به محتوای 
برخی از این کتب درسی که در دروس اصلی مراکز آموزشی و مدارس دینی دوره تیموری 
استفاده می شد و همچنین گرایش مذهبی مؤلفان این کتب همانند جامی، شریف الدین 
جرجانی و... می توان به غلبه عنصر سنی و همچنین فرقه نقشبندیه در این دوره پی برد. 
عالوه بر این، قابل توجه اســت که طالبان علم پس از اتمام دوران تحصیل از اســتاد 
خویش گواهینامه تدریس دریافت می کردند و تنها با این گواهینامه اجازه تدریس می یافتند 
)نصر، 1350: 66( و فقط اجازه تدریس در علومی را داشــتند که در آن به درجه کمال 
رســیده بودند و در دیگر رشــته ها اجازه تدریس نداشتند )غنیمه، 1372: 341( اختیار 
صدور گواهینامه و نظارت بر آن سازوکار خوبی برای کنترل مدرسان و محتوای معارفی 

بود که در این دوره تدریس و ترویج می شد. 
در ســاختار نهاد آموزشــی دوره تیموری فعالیت کارکنان به نحوی دقیق و سنجیده 
ســازماندهی شــده بود. عالوه بر هیئت آموزشــی که وظیفه اداره و تدریس را بر عهده 
داشــتند افرادی در تشریفات دیوانی و خدمات جاروکشــی و... انجام وظیفه می کردند. 
)نوایــی، 1363: مقدمه مصحح( در اداره مدارس ســالطین و واقفانی که دارایی خود را 
به منظور تأمین هزینه های مدرســه وقف می کردند در تدوین برنامه های داخلی مدرسه 
مثل مقرری مدرســان و تعیین دروس آموزشی و روش تدریس دخالت می کردند، یا در 
وقف نامه مدرســه شــرایطی را در این موارد قید می کردند. )درانی، 1376: 83( با توجه 
به نحوه انتخاب اســاتید و محتوای درســی این مدارس و نحوه اداره آنها می توان گفت 
ســالطین تیموری در ســاختار مدارس، نفوذ و تأثیر داشــتند و قادر بودند از این طریق 
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سیاست های خود را اعمال می کردند.
از آنجا که هدف مقاله تحلیل نهادهایی است که فعالیت علمی در آنها جریان داشته، 
به یک گونه مهم از این نهاد ها در دوره تیموری یعنی خانقاه می پردازیم. درباره مســجد 
و مدرســه نقش مؤسس و حامی روشن تر اســت و مختص دوره تیموری هم نیست. اما 
تحــت تأثیر قرار گرفتن خانقاه ها به مثابه یــک نهاد متصوفه که قاعدتاً به انزوا و عزلت و 
عرفان شــهرت دارند مسئله ای شاذ و بدیع اســت که نیازمند توضیح بیشتری است. به 
این منظور در اینجا به تحلیل جامعه شــناختی نهاد خانقاه می پردازیم که کنشگران فعال 

در آن شیوخ و متصوفه بودند. 
خانقاه

از قرون اولیه اســالمی خانقاه هــا محل تجمع صوفیان بود کــه در آنجا به ریاضت های 
نفســانی و اشتغاالت طریقتی می پرداختند. افرادی که تنها علوم رسمی نمی توانست آنها 
را راضی کند از قیل و قال مدرســه ها دســت می شستند و به هدایت مرشدی چشم به راه 
پیــدا کردن نور یقین و حقیقت بودند. در ابتدا خانقاه ها و زاویه های صوفیان مرکز تعلیم 
عرفــان عملی یا علوم غیرکتابی بودند، ولی به تدریج به نهادهایی با کاربرد و اهداف ویژه 
آموزشــی تحول پیدا کردند، چندان که در اوایل قرن هفتم تصوف تنها به طریقِت وجد و 
حال و مواعظ و نصایح بسنده نکرد، بلکه شکلی تعلیمی و آموزشی یافت و آموزه های آن 
درکنار علوم مختلفی از قبیل حکمت و کالم تدریس می شد. )درانی، 1376: 106( از این 
زمان تصوف، ادبیات فارســی را به شدت تحت نفوذ خود درآورد و حتی بر فرهنگ ایران 
اسالمی به نحو خاصی سایه افکند. )راوندی، 1997، ج9: 391( از طرفی با توجه به اینکه 
این نهاد عبادتگاهی دینی و محترم و مصون از تعرض بود، تأثیر مهمی در نگهداری ذخائر 

فرهنگی ایران در دوره بی ثباتی و ناامنی اجتماعی داشت. )صدری افشار، 1350: 118(
غالب وزیران عهد ایلخانی به آیین تصوف عالقه مند بودند و به همین جهت در بنیاد 
کانون های خانقاهی مشارکت می نمودند.1 در واقع از دوره سلجوقی تا حمله مغول دوران 
اعتال و تکامل تصوف در ایران است و خانقاه های بسیاری در نقاط مختلف ایران بنا شد که 
برخوردار از روش های آموزشی کنترل شده ای بودند. )پطروشفسکی، 1354: 345( باتوجه 
به اینکه نهاد خانقاه  قباًل در دوره ایلخانی ســابقه داشــته است، این احتمال دور از ذهن 

1. برای نمونه می توان از خواجه شمس الدين محمد جوينی صاحب ديوان حکومت ايلخانی نام برد 
که از جمله وزرايی بود که در تبريز خانقاهی بزرگ بنيان نهاد. )مستوفی، 1339: 230(
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نیست که با زمینه مغولی نیز سازگاری داشته و از این جهت می توانسته با تغییراتی مجدداً 
در دوره تیموری که ریشه ای در تاتار های کوچ نشین داشتند به کار گرفته و جذب شود. 
عواید خانقاه ها از محل موقوفات و مســاعدت های مالی مردم فراهم می آمد و شیوخ 
آنچه را از این راه به دســت می آوردند بی درنگ صرف رفاه ســالکان می کردند تا خالف 
توکل کاری نکرده باشند. در خانقاه ها سه گروه اصلی به سر می بردند که هر گروه شامل 
درجاتی می شــد: پیر، مراد یا شــیخ که در هر خانقاه تنها یک تن بود و سمت ریاست و 
پیشــوائی داشت؛ مریدان یا سالکان؛ خدام و امینان که معموالً برای تبرک و کسب ثواب 

اخروی به صوفیان خدمت می کردند.
اما نکته مهم در ســیر تحول تصوف دوره تیموری این اســت که تصوف و نهاد های 
مربوط به آن که عمدتاً بر آموزه های خلوت  نشــینی و کناره گیری از مشــغله های دنیوی 
شــکل گرفته بود در این دوره با نهاد های سیاسی ارتباط پیدا کرد. تصوف عهد تیموری 
برخالف زمان بعد از چنگیز که به قلندری و انزواگرایی شــهرت داشت، تحول پیدا نمود 
و کســانی مانند خواجه بهاءالدین محمد شعار »خلوت در انجمن و سفر در وطن« دادند. 
)غبار، 1366: 279( خود تیمور به  مشایخ اهل تصوف ابراز ارادت می کرد و زیردستان او 
یعنی شاهزادگان، امیران و سرداران نیز به حکم »الناس علی دین ملوکهم« در دینداری و 
رعایت جانب مشایخ به وی اقتدا می کردند. لذا در تمام دوران حکومت تیمور و جانشینان 
او بازار دیانت گرم و کار خانقاه ها و مســاجد رونق گرفت. در خانقاه ها و مدارس، مذهب 
و تصوف چنان به هم نزدیک شــده بودند که جدا کردن شــریعت از طریقت به دشواری 
امکان پذیر بود. )میرجعفری، 1385: 177( با رونق یافتن تصوف و ازدیاد خانقاه ها به تدریج 
بنای مدارس و عملکرد آنها دگرگون شــد و صوفیان توانســتند نفوذ زیادی بر سالطین، 
امرا و وزرای ایلخانی و تیموری داشته باشند. در واقع همان کانون هایی که روزی به قصد 
رهایی از ظلم و ستم سالطین پدید آمده بودند، توانستند حمایت همان سالطین و وزرا 

را جلب نمایند.
بنابراین حمایت ها و بزرگداشت ها در این دوره تنها به قصد اشاعه علوم عملی و حکمت 
نبود، بلکه به جهت کسب مشروعیت و پیشبرد مقاصد سیاسی نیز بود. برای نمونه برخی 
از ســالطین تیموری به سبب ترسی که از غلبه فقها داشتند به صوفیه تمایل پیدا کردند 
و در جهت تحکیم موقعیت صوفیان کوشیدند. )زرین کوب، 1369: 160( به عالوه در بین 
فرق صوفیه نیز همه از این حمایت ها برخوردار نبودند؛ چنان که قباًل نیز اشاره شد، با اینکه 
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در این دوره فَرق بزرگی از تصوف نظیر نعمت اللهیه، صفویه و نوربخشــیه ظهور کردند، 
اما به دلیل شیعی بودن آنها و اینکه بسیاری از نهضت های اعتراضی علیه تیموریان رگ و 
ریشــه ای شیعی داشت، شاهزادگان تیموری برای خنثی کردن تحرکات آنها از فرقه هایی 
مثل نقشبندیه که سنی بودند حمایت می کردند و بالطبع از آنها نیز انتظار متقابل داشتند.
سیر تحول اندام وار و شبه زیستی نهاد ها به گونه ای است که مثل موجودات زنده، هم 
در زیســت بومی که در آن هســتند تغییر ایجاد می کنند و هم از آن متأثر می شوند. در 
اینجا نیز نزدیکی و ارتباط نقشبندیه به کانون قدرت باعث می شد که بزرگان نقشبندیه 
نیز در آموزه های خود تجدیدنظر کرده یا تأویل و تفسیرهایی از اصول تصوف ارائه کنند 
که همنشــینی با ســالطین و پرداختن به امور روزمره زندگی منافاتی با سلوک عرفانی 
و دینی نداشــته باشد. آنها اشتغال شــان به امور دنیوی را این گونه توجیه می کردند که 
»خلوت در انجمن« به معنی در ظاهر با خلق خدا و در باطن با حق تعالی بودن اســت؛ 
ســالک باید همواره به کاری از کار های ظاهری بپردازد تا از سایر خالیق متمایز نشود و 
از این طریق شــریعت به مدد ایشان قوت و نیرو بگیرد. آنها مدعی بودند این قوت و نیرو 
بدون مساعدت و یاری شاهان و امیران ذی شوکت ممکن نیست. ایجاد روابط با شاهان و 
امیران به طور حتم موجب تقویت این فرقه و توجه بیشتر مردم به آنها می شد. )میرجعفری، 
1385: 178( هر چند این مشــایخ به لحاظ مذهبی متعصب بودند، اما مشــی معتدل و 
مساعدشان در تعامل سیاسی با امرا و سالطین، ارتباط متقابل شاهزادگان و سالطین با 
علما و بزرگان این فرقه را تســهیل می کرد، به طوری که دیری نگذشت مشایخ نقشبندیه 
برخالف پیشینیان صاحب نقش شدند و درکار های دنیوی، عزت یافتند. نظامی باخرزی 
می نویســد: »سالطین بعد از تیمور یعنی شاهرخ و سلطان حسین بایقرا همه سر ارادت و 
تکریم به آستان مشایخ این سلسله نهادند و فوز و فالح دو دنیا را در انفاس قدیسه ایشان 
چشم می داشتند و در امور معاش و معاد از ایشان راهنمایی و هدایت می جستند. از این رو 
در سراســر قلمرو شاهرخ، مشــایخ متعدد به وجود آمدند و لنگر و خانقاه های بی شماری 
دائر گردید و از گوشــه و کنار مردم برای کســب فیض و درک تبرک با هدایا و تحف به 
حضور مشایخ می شتافتند«. )نظامی باخزری، 1383: 8-7( به واسطه قدرت و نفوذ مشایخ 
نقشــبندیه در قرن نهم آنها به گونه ای رابط میان دربار و مردم بودند و در بیشتر حوادث 
خراسان و ماوراءالنهر نقش بارزی ایفا کردند. در اغلب جنگ ها و آشوب ها و مصالحه های 

دوره تیموری ردپایی از چهره های نقشبندیه دیده می شود. 
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امرای تیموری اغلب جانب آنان را رعایت می کردند و مشــایخ این سلســله را معزز 
می داشتند. از جمله شخصیت هایی که حکام و امرای تیموری برای تقرب یافتن به او تالش 
می کردند تا در موقعیت های مهم سیاسی از او استفاده کنند عبیداهلل احرار بود. شخصیت 
با نفوذ دیگر، عبدالرحمن جامی بود که روابط نزدیکی با سلطان حسین بایقرا داشت و در 
روند رویداد ها تأثیر فراوانی گذاشت. جامی نزد پادشاهان علما و عرفای دوره خود بسیار 
معزز و محترم بود و در فرهنگ زمان خود نفوذ بسیاری داشت. اصلی ترین شکل ارتباط 
سیاســی او نصایحش به زمامداراْن و مدایح او از حاکمان و مشروع دانستن حکومت آنان 
به شــیوه های رایج آن روزگار بود. تقرب جامی به درگاه سلطان حسین نیز به حدی بود 
که غالباً وزرا و امرا و رجال، او را شــفیع کار ها و وســیله انجام حوائج خود قرار می دادند 
و او در انجام آن دریغ نمی کرد. اجابت درخواست های جامی بیانگر حرمت و احترام وی 
نزد سلطان تیموری است. گفته می شود جامی با الغ بیگ و ابوسعید تیموری نیز رابطه ای 
دوستانه داشت. جامی توسط سعدالدین کاشغری به طریقت نقشبندیه پیوست و با اینکه 
در اشــعار او مدایح بسیاری در ارتباط با خلفای راشدین و حضرت علی)ع( وجود دارد، اما 
باز در روند رویداد ها از اهل سنت جانبداری می کرد )واعظ کاشفی، 1356، ج1: 239( و 
تعصباتی علیه تشیع و خصوصاً طریقت نوربخشیه که شیعی مذهب بودند داشت. به عنوان 
مثال زمانی که سلطان حسین بایقرا دستور تغییر خطبه را به نام ائمه)ع( صادر نمود، جامی 
او را از این امر منصرف نمود، بعد از لغو فرماِن تغییِر خطبه، جامی حتی خواســتار انکار 

شیعیان می شود. )نظامی باخزری، 1383: 155-156(
در این دوره تنها در زمان حاکمیت الغ بیگ اســت که خود حاکم به واســطه عالقه 
شــخصی، کســوت عالم و منجم داشت و افراد برجســته ای مانند کاشانی را به سمرقند 
دعوت  کرد و در کار نهادسازی از آنها بهره  برد و در نتیجه کار های برجسته ای در زمینه 
نجوم و ریاضیات صورت گرفت و تعلیم داده شــد. بنابراین دوره حاکمیت او را از حیث 
پرداختن به ریاضیات و نجوم باید یک استثناء به شمار آورد. اما بررسی گرایش های افراد 
و فرقه های صاحب نفوذ در تشــکیالت حکومتی دوره تیموری، در مجموع نشــان دهنده 
سویه های سیاسی حمایت حکام تیموری مثل شاهرخ و سلطان حسین بایقرا از نهاد های 
تعلیمی است. این حدس از اینجا تقویت می شود که بررسی موضوعات فهرست شده توسط 
دشتبایدی و یوسفی حاکی از این است که تأکید برنامه درسی در این مراکز منحصراً بر 
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علوم مذهبی و عمدتاً علم سنت، فقه و تفسیر قرآن و برخی مطالب فرعی بود.1 بنابراین 
در مقایســه با وسعت علوم طبقه بندی شده در احیاءالعلوم غزالی و مقدمه ابن خلدون که 
موضوعات غیرمذهبی مثل شعر، تاریخ، پزشکی، شیمی، ریاضیات و موسیقی را نیز شامل 
می شد، می توان به محدودیت برنامه آموزشی در این فهرست پی برد.2 این بررسی ها غلبه 
محوری علم حدیث و فقه و علوم مربوط به آن را در برنامه آموزشی نشان می دهد. عالوه بر 
این، تعلیم این علوم با فرایند اجازه یا تحمل حدیث همراه بود که امکان بهره برداری های 
سیاســی را در احیا و ترویج مذهب فراهم می کرد و به همین دلیل ابزار خوبی در اختیار 
حاکمان تیموری قرار می داد تا از طریق مشایخ و علما بتوانند مانع از گسترش آن دسته 

از گرایش ها یا فرقه های مذهبی شوند که در جهت منافع سیاسی مشترک آنها نبود. 
اجازه یا تحمل حدیث

از آنجاکه قســمت عمده ای از فقه و علوم دینی حول احادیث و اخبار می گردد، نهاد های 
تعلیمی ســازوکاری را برای نقل حدیث ایجاد کرده بودنــد تا مانع از تحریف احادیث و 
احکام شــوند. به طور کلی منابع اصلی برنامه درسی دوره های عالی و فرایند نقل حدیث 
»اجازات« نام داشــت و در اجازه های صادرشــده نام گیرنده و صادرکننده مجوز به عنوان 
سند ذکر می شد و همچنین تاریخ و محل صدور سند و نیز تاریخ و محل جایی که متون 
درســی مطالعه شده بود، نشان داده می شد. این ســازوکار تنها به افرادی که شرایطی را 
احــراز می کردند اجازه نقل حدیث )تحمل حدیــث( و روایت می داد، عالوه بر این باعث 
تداوم متون از دوره های متقدم به دوره های بعدی و یکنواختی متون آموزشی در سراسر 

قلمرو اسالمی می شد و درمجموع یک شیوه فکری و مذهبی را ترویج می کرد.
چنانکــه گفتیم در نگرش عقالنیت نقاد، فّناوری ها تحولی اندام وار دارند و در محیط 
و زیســت بومی که ابداع می شوند مستقل از نیت مبدعان اولیه آن تحول پیدا می کنند و 
1. طبق موضوعات فهرست شده دشتبايدی اين موضوعات فرعی عبارت بودن از: دستور زبان عربی، 
منطق، فصاحت و بالغت، عروض، شــعر، کالم، اصول فقه، فروع فقه، قرائت قرآن و تفســير. در 

دوره  های مقدماتی دستور زبان و منطق آموزش داده می شد و در سطوح باالتر فقه.
2. ليندبرگ در اثر برجسته خود درباره علم در قرون وسطی نشان می دهد در دوره ای که هنوز علوم 
دقيقه با فلسفه طبيعی آميخته بود و استفاده های امروزی علوم در پيش بينی های بديع وجود نداشت 
و کاربردی بيش از حد معمول مثل تعيين وقت و گاه شماری و مساحی برای آنها تصور نمی رفت، 
مهم ترين نهاد های حامی علم، مدارس دينی بودند. اين سخن تا حد زيادی درباره علم دوره اسالمی 
نيز درســت است. مســلمًا نهاد های دينی هم بنا به مالحظات و شرايط موجود از بين علوم دقيقه و 
فلسفی و رياضيات و علوم ادبی آن دسته از موضوعات يا مسائل يا مواد درسی را انتخاب می کردند 

که می توانست در خدمت دين باشد يا حداقل منافاتی با آن نداشته باشد. )ليندبرگ، 1377(
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ممکن اســت منجر به تغییرات اجتماعی خارج از تصور و اراده مبدعان اولیه آن شــود و 
کنشگران بعدی کارکرد های دیگری از آن استخراج کنند. اجازه یا تحمل حدیث نیز در 
زمره فّناوری های اجتماعی است که مبدعان اولیه آن به منظور خاصی )یعنی برای حفظ 
اعتبــار و وثاقت احادیث و جلوگیری از تحریف( آن را ابداع کردند، اما گذشــت زمان و 
تغییر شــرایط و به قول عقل گرایان نقاد، منطق موقعیت جدید ممکن اســت باعث شود 
مانند هر فّناوری دیگری کارکرد های دیگری از آن استخراج شود که قصد مبدعان اولیه 
نبوده است. در واقع چارچوب نظری عقالنیت نقاد در طرح و صورت بندی مسائلی که در 
تاریخ نگاری باید در جســتجوی آنها باشیم دخالت دارد. اجازه یا تحمل حدیث  نمونه ای 
از ســازوکار های درونی مدارس یا خانقاه ها است که ظرفیت این را داشت که نوع خاصی 
از طرز فکر )یعنی احیای تســنن( را اجازه نشر دهد و آن را تقویت کند و در مقابل مانع 
طرز فکر مقابل )شیعی( شود که به لحاظ سیاسی محل و مأمن مناسبی برای نهضت های 
شــیعی مخالف خاندان تیموری خصوصاً شــاهرخ بود. امرا و حکام هم از قدرت این نهاد 
باخبــر بودند و بــا افزایش اهمیت اجازات )حمل حدیث( نهادی برای اداره آن به ویژه در 

شهر های بزرگ مثل هرات به وجود آمد.
کار های تعلیمی هم در مدرسه و هم در خانقاه با ویژگی ها و سازوکاری که گفته شد در 
جریان بود و این ویژگی ها خانقاه و مدرسه را به ابزار خوبی برای بهره برداری های سیاسی 
تبدیل می کرد. زیرا باعث می شد که حاکم بتواند از طریق مدارس و خانقاه های فِرق مورد 
حمایت خود، به آنها قدرت و نفوذ بیشتری دهد و در مقابل از طریق فعالیت های تبلیغی 
آنها در بین مردم برای خود مشــروعیت سیاســی کسب کند. یکی از اقدامات شاهرخ در 
این جهت ســاخت مدرسه خانقاه در شــهر هرات بود. در مدرسه شاهرخ علوم اسالمی، 
فقه، تفسیر و حدیث تدریس می شد. شاهرخ کتابخانه ای با کتبی در زمینه اصول، فروع، 
شــرع و عقل برای این مدرســه فراهم کرد. او به عنوان واقف حق داشت مدرسین را خود 
منصوب نماید و به این ترتیب این مدرسه در انحصار شافعی ها و حنفی ها درآمد. )سابتلنی 

و خالیدو1، 1995: 213(
کتابخانه

از دیگر نهاد های علمی شایسته توجه در دوره تیموری، کتابخانه است. درباره میزان عالقه 
تیموریان به کتاب و کتابخانه بســیار گفته شده است که احتماالً خالی از مبالغه نیست، 

1. Subtelny &.Khalidov
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اما نکته جالب درباره توجه حاکمان تیموری به کتابخانه ها این اســت که به نظر می رسد 
آنان عمدتاً برای نشــان دادن فرهیختگی خود از عناصر فرهنگی و علمی ایرانیان حمایت 
می کردند و گویا داشتن کتابخانه  برای تشکیالت حکومتی آنها حکم زینت سرای سلطان 
و نشان فرهیختگی و فرهنگ بود و به همین  دلیل هم اموالی را وقف کتابخانه ها می کردند. 
بنابراین عالقه وافر شاهان، شاهزادگان و رجال این دوره به کتاب و کتابخانه را نمی توان 

صرفاً نشانه عالقه آنها به علم دوستی و کشف اسرار طبیعت دانست.
این نظر از آنجا تقویت می شــود که برای این حکام و سالطین )غیر از دوره الغ بیگ( 
بیش از آنکه محتوای کتاب ها اهمیت داشته باشد جنبه های زیبایی و تزئینی آنها مدنظر 
بــود1؛ به همین دلیــل کتابخانه در حقیقت کارگاهی بود که هنرمندان عرصـــه کتابت، 
تحریر، تذهیب، قطاع، تعریق، تشــعیر، نقاشــی، تصویرگری و تجلید در آن مشغول کار 
بودند، به طوری که انواع هنر های کتاب ســازی و کتاب آرایی در این دوره به مدارج کمال 
خود رسید. از کتابخانه های مشهور هرات، کتابخانـــه بایسنقر بود که استادعلی تبریزی 
و بعد شــاگردش جعفر تبریزی آن  را اداره می کرد. براســاس گزارشی که جعفر تبریزی 
کتاب دار به شاهزاده بایسنقر ارائه نموده است حدود40 تا60 هنرمند در آنجا مشغول کار 
بودند. )سمرقندی، 1383، ج2: 655 و حافظ ابرو، 1380، ج4: 968( یکی از نفیس ترین 
کتب جهان از نظر هنر های کتاب آرایی، یعنی شاهنامـــه بایسنقری درهمین زمان خلق 
شد. دیگری کتابخانـه امیرعلی شیر نوایی بود که در آن نسخه های نایاب توسط خطاطان 
شهیری چون سلطان علی مشهدی و محمد نور و خواجه عبداهلل مروارید نگاشته می شد. 
نوایی برای اداره کتابخانه نفیســش دانشــمندی در فنون مختلف با نام موالنا حاج محمد 
ذوفنون برگزیده بود. )میرخواند، 1339، ج 7: 281( نمونه دیگر کتابخانـه سلطنتی سلطان 
حسین بایقرا بود که سرپرستی آن را میرک نقاش و بعد استاد کمال الدین بهزاد به عهده 
داشت. گماردن یک نقاش و هنرمند به سرپرستی کتابخانه سلطنتی نیز مؤید این است 
که کتاب و کتابخانه نزد حکام اهمیت زینت و نشــانه فرهیختگی شمرده می شده است. 
در واقع می توان گفت شیوه اداره این نهاد علمی عمدتاً معطوف به تهذیب و تزیین بوده 

به جای اینکه محتوای کتب مدنظر باشد.

1. شواهدی وجود ندارد که حکام و سالطين )غير از دوره الغ بيگ که خودش درگير با مطالب علمی 
بود( نســبت به انتخاب کتب براساس محتوای آنها حساســيت و نظری داشته باشند، يا مانند دوره 
عباســی در حمايت از ترجمه يا شرح و تفسير کتبی در حيطه فلسفه ياعلوم دقيقه با انتخابی حاکی 

از اشراف به اهميت محتوای آنها کاری انجام دهند.



75

به عنوان شاهدی دیگر می توان به دیدار سفیر فرمانروای شام و مصر از کتابخانه هرات 
اشاره کرد که برای برقراری روابط سیاسی و تجاری به هرات آمد و چون رونق بازار علم 
و ادب و غنای کتابخانه و گنجینه کتاب دربار شاهرخ را مشاهده نمود گویا خواستار آن 
می شــود تا تعدادی از کتب کتابخانه شــاهرخ را همراه خود به دربار مصر ببرد؛ شاهرخ 
هــم تقاضای وی را با اهدای کتاب های نفیس پاســخ می گوید. )حافظ ابرو، 1370: 9 و 

سمرقندی، 1383، ج2، 725-726(

نتیجه
در رویکرد عقالنیت نقاد نهاد ها، به عنوان فّناوری های اجتماعی، برســاخته های انســانی 
هســتند که برای تأمین اهدافی ساخته و تأســیس می شوند، اما مانند همه فّناوری های 
دیگر ممکن است در ظرف و زمینه های مختلْف نتایج و کاربرد های دیگری نیز پیدا کنند، 
که بســیاری از آنها پیش بینی ناپذیر است. این رویکرد و چارچوب نظری در صورت بندی 
مسائلی که در تاریخ نگاری، باید به دنبال پاسخ به آنها باشیم دخالت می کند. یک دسته از 
این مسائل، چنان که گفتیم مربوط به چگونگی تحول فّناوری های اجتماعی در هر دوره 
تاریخی اســت که در این مقاله نهاد های علمی و فرهنگی و تأثیر متقابل آنها با نهاد های 

سیاسی و مذهبی مورد توجه قرار گرفت. 
دربــاره نهاد های علوم دینی در دوره تیموریان به این نتیجه رســیدیم که نهاد های 
دینی و علوم دینی در این دوره غیر از کارکرد ترویج علوم دینی، نقش و اهمیت سیاسی 
نیز داشتند و به همین دلیل مورد توجه و حمایت حاکمان تیموری قرار گرفتند و مسئله 
صرفاً عالقه مندی به علوم و دانش نبوده اســت. ضمناً این تحلیل نشان می دهد شرایط و 
موقعیت سیاســی و مذهبی به گونه ای بوده است که بر شیوه اداره این نهاد ها خصوصاً در 
توســعه نوع خاصی از تفکر فقهی، نقلی و عرفانی تأثیر داشته است. در عین حال حمایت 
از این نهاد ها در حفظ نســبی علوم دیگری مانند ریاضیات و نجوم و علوم بالغی که در 
دوران قدیم حامی نهادی دیگری نداشــته اســت مؤثر بوده اســت، هر چند جز در دوره 

الغ بیگ کار های برجسته ای در این زمینه نمی بینیم.
رویکرد عقالنیت نقاد بر این امر تأکید دارد که فّناوری ها در زیست بوم خود به صورت 
تطوری تحول می یابند؛ هم بر زیست بوم تأثیر می گذارند و هم از آن تأثیر می پذیرند. این 
امــر درخصوص نهاد های اجتماعی، مذهبی و علمی نیز که از انواع فّناوری های اجتماعی 
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محســوب می شوند صادق است. بنابراین این چارچوب نظری ما را به سمت صورت بندی 
و جســتجوی پرســش هایی از این دســت در دوره تاریخی مورد نظر ما هدایت می کند. 
پیگیری این پرســش ها به ما نشــان داد که در دوره تیموری برخی از این نهاد ها که با 
یک فرقه صوفی1، یعنی نقشــبندیه، مرتبط بود متناسب با شرایط زیست بوم خود تغییر 
و تحول پیدا کرد؛ هم بر آن تأثیر گذاشــت و هم از آن تأثیر گرفت. در دوره ای به واسطه 
بروز تجلیات تصوِف حکومت ســتیز که از آراء شیعه هم تغذیه می شد، طریقت نقشبندیه 
و نهاد های مربوط به آن از جانب امرای تیموری، مورد حمایت قرار گرفت. از طرفی این 
حمایت ها و نزدیکی به قدرت باعث تغییراتی در آموزه های تصوِف مورد قبول این طریقت 
شــد، چندان که اعتقاد به آراء بزرگان و اســالف تصوف، یا تنها در حد نظر بود، یا آنها را 
به نحوی تأویل می کردند که تزاحمی با همرنگی و همراهی با ارباب قدرت در عرصه عمل 
نداشــته باشد. با نفوذ شیوخ این فرقه در نهاد های حکومتی، نهاد های آموزشی و تعلیمی 
سلسله نقشبندیه در تحوالت فرهنگی این دوره نقش مهمی پیدا کرد و دامنه نفوذ آنان 
به حدی بود که غالب عزل و نصب هایی که توســط حاکم در حیطه امور تعلیمی انجام 
می گرفت با نظر مشایخ این سلسله بود. با توجه به اینکه بزرگان این طریقت رابطه خوبی 
با تشــیع نداشتند هرگاه رنگ و بویی از تشــیع در مدرس و استادی احساس می کردند 

به سرعت اسباب اخراج و حتی تبعید او را فراهم می نمودند.
اهمیت دادن به علم و دانش مستلزم تالش برای ارائه نظریه های علمی و تالش برای 
حل مسائل علمی است. جز موارد استثنائی مانند الغ بیگ که شخصاً درگیر مسائل علمی 
می شــد و با دانشمندان زمانه به بحث می نشست، گزارش های تاریخی بیش از این نشان 
نمی دهد که توجه حاکمان تیموری به علم و فرهنگ ایرانی عمدتاً ناشــی از این بود که 
این قوم در برخورد با ایرانیان آن را نشــانه فرهیختگی و نوعی زینت اشــرافی می دیدند 
و فرهنگ دوســتی آنها از حد شعرســرایی، خطاطی و جمــع آوری کتب فراتر نمی رفت. 
درخصوص کتاب و کتابخانه نیز به نظر می رســد توجه و حمایت تیموریان تا حد زیادی 
جنبه تزئینی و اشــرافی داشــت و آمیخته با مالحظات سیاسی بود تا عالقه به محتوای 
معرفتی کتب و دنبال کردن مســائل اصیل مشــخص علمی برای کشــف حقایق جهان. 
این وضعیت البته در تاریخ علم بی ســابقه نیســت و نمونه بارز آن را در علم دوره رومی 

1. بايد توجه داشت که جنبه هايی از عرفان عملی را نيز می توان در زمره فنّاوری های دينی دانست. 
در اين رابطه رک به: پايا، 1391: 28.
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پس از شکســت یونان از روم می توان دید. بنا بر تحلیــل لیندبرگ رومیان پس از غلبه 
بر یونانیان ســعی در تقلید و فراگیری هر چند ســطحی فرهنگ و فلسفه یونانی داشتند 
و آن را نشــانه فرهیختگی و زینت اشــرافی در مجالس خود می دانســتند و هر چند در 
این دوره به جمع آوری کتب و خلق آثار جالبی در زمینه دانشنامه نویســی پرداختند اما 
در این آثار، اهتمامی به پرداختن مســائل اصیل و جدی فلســفی یونان نبود و کار های 
انجام شــده حداکثر جنبه تعلیمی و عمومی و ترویجی داشــت، نه ارائه نظریه های جدید 
یا حتی تفسیر آثار جدی آثار قبل. )لیندبرگ، 1377: فصل 7( با این حال همان طور که 
دوره رومی بنا بر ظرفیت های خود، فرهنگ و فلسفه یونانی را به دوره بعد از خود انتقال 
داد، دوره تیموری نیز با هر انگیزه ای در انتقال جنبه های مهمی از علم و فرهنگ ایرانی 
به دوره های بعدی نقش مهمی داشت و بنا به زمینه و بستری که ایجاد شده بود، عالوه 
بر آثار علمی جدی و نهاد های علمی مؤثری که در دوره الغ بیگ پدید آمد، سبب توسعه 

برخی هنر های مرتبط با کتاب آرایی و حفظ کتاب ها و کتابخانه ها  شد. 
ســخن نهایی این نیست که تالش های صورت گرفته در این دوره را به دیده تخفیف 
نــگاه کنیم، بلکه تأکید بر  این نکته اســت که تحول نهاد هــای علمی و احیای فرهنگی 
این دوره را نمی توان صرفاً براســاس عالقه شخصی حاکمان تبیین کرد، زیرا تأکید بیش 
از اندازه بر عالئق شــخصی حاکماْن تاریخ نــگاری را تبدیل به مدح و ثنای بدون تحلیل 
حاکمان و ســالطین می کند، بدون اینکه تحلیل و تبیینی از چرایی و چگونگی رویداد ها 
در الیه های عمیق تر ساختار نهاد های سیاسی، اجتماعی و مذهبی این دوره های تاریخی 
به دست دهد. این بررسی های تاریخی در عین حال مؤید این آموزه عقل گرایان نقاد است 
که چگونه نهاد های اجتماعی با تغییر شــرایط زیست بوم، تحوالتی دور از انتظار مبدعان 

اولیه خود پیدا می کنند.
با توجه به آنچه گفته شد سیاست گذاران فرهنگی و علمی در برنامه های راهبردی یا 
الگو ها و سندهایی که طراحی می کنند باید به تأثیر مالحظات سیاسی در حمایت برخی 
علوم توجه داشــته باشــند و تبعات آن را بسنجند و با تدابیر تدریجی و نقادانه نسبت به 
تبعات آن در جهت رفاه مردم و فرهنگ جامعه حســاس باشند. خصوصاً نهادهایی که در 
پی »الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت« یا اجرای سند های چشم انداز و... هستند باید به تأثیر 
جهت گیری های کالن سیاســی و مذهبی و فرقه ای و قومی بر نهاد های علمی و فرهنگی 
توجه کنند. این مسئله از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که جامعه ایران دارای تنوع مذهبی 

و فرهنگی است و عدم توجه به این موارد می تواند انسجام و ثبات جامعه را تهدید کند.
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