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  چكيده

با توجه به كابردي م  16و  15متوجه شديم كه ايران در دوران باستان تا قرن هاي  كردن سير تحوالت شيمي در اين كار با دنبال

همواره با پيشرفت علوم همگام و گاهي نيز جلوتر از زمان خود بوده است اما از حمايت آنها  لوم و سود جستن دولت ها و تحتعكردن 

ايران از تحوالت زمان خود  ،م به بعد با رواج و گسترش بعضي برداشت هاي تعصب گرايانه و بعضا نادرست از دين اسالم 16و  15قرون 

  .مغرب زمين سردمداران تحوالت بزرگ علمي دنيا مي شوند عقب مانده است و كشورهاي
  

  شيمي در دوران باستان و پيش از ظهور اسالم در ايران - 1

انسان  كنوني تمدن اندازه قدمت آن به و است بشر مشخص زندگي مختلف درتمام مراحل آن كه دخالت است علومي از يكي شيمي

  .است

علم تجربي با معناي امروزي اين خاستگاه  تمدن اسالميكه محرز مي گردد اين واقعيت  1شيمي كلمهيافتن ريشه ي براي  با تحقيق

، ريشه ي به كار رفته است )al-kimiyan( كه در دوره ي اسالمي به شكل عربي الكيميا كيميا ارسيف كلمه كه معتقدندبسياري است و آن 

  .است alchemyواژه ي 

 آنجا از رايج بوده و نيالنهر نيبو  قدمتي چهارهزار ساله ابتدا در مصر باستان در مورد آموزش كيمياگري مي توان گفت كه اين علم با

 معابد به متصليي ها طيمح در آني ريفراگ و بوده وقت حاكمان و انيفرمانروا تيحما تحت رفته،ي مي سودآور و كاربرد ديام ايميك از كه

 .است بوده برقرار آشكارا انيخدا با فلزات ارتباط و داشتهي روحاني ا جنبه همواره علم، نيا .گرفتي م صورت كاهنان نظارت تحت و

 دريي ايميشي عملي ها روش از تنهاي عاد مردم و بودند نفعيذ معابد كاهنان و پادشاهان تنهاي اگريميكي ها مهارت حاصل از نيبنابرا

  ]1[. جستندي م سود روزمرهي ازهاين برآوردن دري طوركل به و ها پارچه كردن رنگ و افتني مشروبات، غذاها، هيته

ي برا فوق هيرو و بودند تيترب و ميتعل مراكز نينخست ها صومعه و ها آتشكده ،تيحيمس وي زرتشت همچوني آسماني ها نيد ظهور با

  ]2[ .است بوده برقرار همچناني اگريميكي ريفراگ و آموزش

 افتي انتقال وناني به نيالنهر نيب و مصر ازي بدو علوم اتينظر و تصورات الديم از قبل سال 330 در رانيا بهي مقدون اسكندر حمله با

 به دايشد هياسكندر گان شهيپ فن دوران نيهم در اما. با تأثيرات شرقي و مصري قديم شده بود 3محل تالقي يوناني مĤبي 2هياسكندر و

ي اوانفر تياهمي ا نقره ويي طالي  ها رنگ نيبنابرا و گردند طال ساخت به موفق قيطر نيا از تا بودند مشغولي فلزكار وي زيآم رنگ

  .بود متداول آنها سطح اندودن رنگ قيطر از فلزاتي  استحاله كهي نحو به داشت

                                                             
1- chimie در زبان فرانسوي يا chemistry در زبان انگليسي  Chemie در زبان آلمانيkimya در زبان تركي  
   .طبيعيات و فلسفه بود ،جغرافيا ،كيميا ،نجوم، رياضيات ،شهرت حوزه علمي اسكندريه در مسائل مختلفي از قبيل طب -2
ديـده نمـي    شـان يها سنت در استوارباشد و مداوم كهي علم پژوهشبه  هيشبي زيچ بودند، كرده شروع را عتيطب باب دري انتزاعي هاي بررسي انوني يعيطب لسوفانيف -3

ي دئولوژيـ ا ن،يـ ا بر زوناف .نرفت كار به ،يكاربردي ها هدف راه دري كل طور به اي ،يورافني برا باستان، جهان در گريدي جاها و هياسكندر در مĤبي وناني علم كل در. شد

  .كردندي م انكاررا  علمي براي اقتصاد اي يعمل كاربرد گونه هر و شمردندي م پست راي دستي كارها يمĤبي وناني از گرفته سرچشمه
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 نيا نجايا در تياهم حائز نكته. داشتند عهده بري اگريميك در راي مهم نقش هياسكندر اگرانيميك كه گفت تواني مي كل طور به

ي رازوارگ و انيمصري عمل سنت باستان، وناني ي فلسفه: زا عبارتند كه هموثربودي اگريميكي ريگ شكل دري تعقل انيجر سه كه است

  .انيشرق

ي ترق و شرفتيپ كه چنان داد قرار ريتاث تحت شدت به راي اگريميك مسلكانه،ي صوف اتينظر و شرقي رازوارگ ،يالديم چهارم قرن تا

 ،ياگريميك دهيچيپ و درهم اصطالحات به بيرتت نيبد و داد قرار الشعاع تحت را هياسكندر اگرانيميك كنكاش و مطالعات مزبور اتينظر

 و ريتصاو از عيسر درك عدمي ها علت ازي كي رياخ موضوع. نداشت بر دري ديجدي علمي محتوا چگونهيه كه شد اضافهي ديجدي ها واژه

 اگرانيميك بهرحال .شد منتشر رانيا و نيالنهر نيب در ديجد زباني لوا در هياسكندري اگريميك سان نيبد. استي اگريميكي نوشتارها

 به بود استناد مورد شانيها شهياند و ءآرا قرن پانزده مدت به بلكه شوند،ي م محسوبي اگريميك انيبان و گذاران هيپا تنها نه هياسكندر

 ]1[ .است مانده ادگاري به زمان آن ازي اصطالحات زين امروزه كهي طور

 224( انيساسان زمان در به خصوص بود دهينام معلم را خود زين زرتشتي حت كه تزرتش نيد در معلم وي مرب اديز تياهم به توجه با

، يبافندگ وصنعت دانش فلز، وصنعت دانش سفال، وصنعت دانش ليقب از يگريدي ها مدرسهي مذهب مدارس بر عالوه) يالديم 651 تا

ي اضيري پزشك(يوادبي علم مدارس وي لسففي ها حوزه در يمدارس و كاغذ وصنعت دانش شه،يش وصنعت دانش چوب، وصنعت دانش

 تخصص باستان رانيا در اما. است داشته راي خاص مدارس از استفاده حق خود طبقه به توجه با فرد هر كه به وجود آمده بود...)و نجوم

  .است دادهي م ميتعل خودي تخصصي ها رشته در وهركس بوده اريبس توجه مورد مورد زين نيمعلم

 كه است افتهي ارتقا گسترش و رشد ازي مهم اريبس مراحل به علوم اسالم از شيپ رانيا در كه ميشوي م متوجه فوق بمطال به توجه با

  ]3[. است بوده آموزش و مطالعه مورد وكالم فلسفه ات،يعيطب ،يداروساز طب، ات،ياضير نجوم، منطق، مانندي علوم درآنها
  

  )م651(رانيا در اسالم ظهور باشيمي  -2

 دراما به مـرور زمـان    بودي مذهب دانش خصوصا و دانش يريادگي يبراي مركز ،يمحل مسجد هربا وجودي كه  رانيا در اسالم ورظه با

 بـا  را رسامـد اين . بود ياسالم علوم آموزشي براي ا شرفتهيپي  مدرسه نخستي  وهله در ارسي به وجود آمد كهمدي اسالم عالم سراسر

 موقوفـه  ،يفنـ ي معنا به و ندنداشتي كساني يدرسي  برنامه ند ونبود مستقلي ا موسسه رسامد دانست، برابر دينبايي اروپا ديجد دانشگاه

 تـر  شيب و شد،ي م منع داشت، رتيمغا اسالمي اصل اصول با كهي زيچ هر آموزش از و شدي م محدود دقت به اش نامه وقف با كه بودي ا

ي مـ       ديـ تاك موثـق  متون بر تسلط وي ادآوري ،يادسپاري بر رسامداين  در آموزش كه شدي م اداره مستقلي علما ازي تشكل صورت به

 دادنـد ي م  آموزش  يخصوص طور  به را يخارج  علوم مدرسه،  يرسمي فضا از  رونيب كردند،ي نم  اعالم علنا چه اگر  متخصصان. ديورز

كـه  ي ا طلبـه  كـه  آن خالصه. فتيا مساجد و ها مدرسه به وابستهي عمومي ها كتابخانه در شدي م راي ويدني فلسف وي علمي ها كتاب و

  ]4[ .ابدي دستي علم شرفتيپ ازي عال سطح به آني  هيحاش در و مدرسه نهاد در توانستي م اموزد،يبي عيطب علوم خواستي م

 روش و كردند باستان مصر و تانباس وناني آثاري  ترجمه به شروع عرب وي رانيا دانشمندانبدين ترتيب در حاشيه اين مدارس بود كه 

 نيبهتـر  ديشـا  و گرفتنـد  رايي اجزا كي هر از و كردند دايپ ارتباطي عيطب علوم با مسلمانان به تدريج و كردند امتحان را ها آني علمي ها

 عرب اگرانيميك وسطت شدندي م محسوبي اگريميك سنت انگذارانيبن كهي وناني تمدن نظران صاحب ديعقا نيبنابرا ،بود وناني از اقتباس

ي بانيپشـت  و دربارها به وابسته اريبسي اسالمي گر ايميك واقع در. داد ارائه) ايميك اي الفالسفه حجر(رياكس ازي روشني  هينظر و شد دهيآبد

 مشـغول  علـم  نياي ريادگي بهي خاص افراد و بود پنهاني فني اگريميك همچنان اما شدي م شامل راي اريبس دانشمندان و بود انيفرمانروا

 ليـ تكم ريـ تقط جملـه  از راي ا تـازه ي ها وفن اختراعي ا تازهي ها لهيوس علمشاني ريگي پ در مسلمان اگرانيميك وجود نيا با اما بودند

   كردند

 مجلـس  ايـ  حلقه هري فيك وي علم ارزش )يالديم ازدهمي(ي هجر پنجم قرن تا نكته جالب توجه در فراگيري علوم اين بود كه تقريبا

  ]2[. رفتندي مي ليتحصي سفرها بهفراگيران براي يادگيري آن علم خاص بايد  و بود آن مدرس به وابسته تنها رسد
  

  اروپا در علميي شكوفا دوران -ياسالمجوامع  علمي انحطاط دوران -3

 نيد مقام در اسالم دننشتدا كه عقيدهي اسالم عالم دري مذهب كاران محافظهيي نها تسلط به دليل ق10و9/م16و15ي ها سده از پس

 بـا ي دشـمن . كـاري مـذموم اسـت   ي ويدن دانش و فلسفه فراگيري و توجه به نيبنابرا شده و خداوند بناي  ناشناخته ذات برابر در ميتسل بر
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 ازي برخـ  كـه بل شد، ممنوع مدارس در اين علوم سيتدر تنها نه هيصفو دوره دربراي مثال كه  تا بدان درجه رساندندرا ي عقل علوم و فلسفه

  .شد شروععلمي در جوامع اسالمي انحطاط  بنابراين با رواج اين طرز فكر دانستندي م حرام هم را آن ميتعل و سيتدر علما،

 2يرازي ايـ زكر محمـد  ،)م 725ــ  851( 1انيـ ح بـن  جابر همچوندانشمنداني  ر دوران شكوفايي علمي جهان اسالمبا وجود اين كه د

فعاليت هاي زياد آنها در  و پا به عرصه ي وجود گذاشتند )م 972ـ  1050( 4يرونيب حانيابور ،)م 980ـ  1036( 3نايس ابن )م 865 ـ923(

 روش ارائـه  ،يميش در تشانياهم وي وانيحي ها فرآوردهي هاي ژگيو درك سوزآور،ي اهايقل هيته نشادر، كشف بهكه منجر ي ملعي  زمينه

براي ترجمه و ثبـت نوشـته هـاي بـه دسـت      و همچنين تالش هاي مسلمانان  هاي كاني بند طبقهيي سو از و سازندهي اجزا به آنها ريتقط

رمز شكوفايي و پويايي كيميـاگري در  به عنوان مي توان را  كه اين امورات علمي موجود يا ايجاد شده هم چنين مستند سازي اطالع ،آمده

با تعريفـي تـازه و    كيمياگريسبب شد كه  ها اين تالش .كاري تازه و متفاوت كه تا آن زمان به اجرا در نيامده بود وجوامع اسالمي دانست 

 تا حدودي زدوده شده از جادو و خرافه به اروپا راه يابد و در آنجا سنگ بناي شاخه اي از علم تجربي را بنيان نهـد كـه امـروزه بـه عنـوان     

  .شناخته مي شود شيمي

در آسـتانه ايـن قـرن آثـار گونـاگوني در      . قرن شانزدهم ميالدي را بايد دوران شـكوفايي و اعـتالي علـوم ناميـد    ي اروپايي در كشورها

 بـا  شجاعانه انگليسي بويل رابرت .بود كه هفدهم قرن اواخرو  تكنولوژي شيمي كه به ندرت به شيمي تئوري اشاره داشت، به ظهور رسيد

ميـان   شـيميدان شـكاك  در كتـاب   م1661در سـال  و  نمـود  مخالفت فلزات تبديل و چهارگانه عناصر جودو درمورد قديميان عقايد و آراء

م 18ي  سـده  نينخسـت ي هـا  دهه در و بود ابزار به وابسته وي شيآزما كامال دوره آني ميشاما با اين حال . شيمي و كيميا تفاوت قائل شد

ي مسـتقل  يمفهـوم  انقالب دستخوشي ميش سده آن انيپا ودر داشت شهرت ستنيفلوژي ميش بهوارد علم شيمي شد كه ي نظري ساختار

  .شد

ترجمـه  يي هـا  نسـخه  و بر پايه فيضع يالتيتشك با م12ي  سده دركه يي اروپاهاي  دانشگاهدر زمينه آموزش شيمي بايد گفت كه اما 

و بر اساس همين منابع درسي بود كه تا قرن نوزدهم به حيات علمـي   كار خود را شروع كرده بودند نيت البه ي اسالم وي ونانيوم علشده از 

 قـرن ي لمـان آي ها دانشگاه در واقع .به وجود آمد آلماني دانشگاهي  سامانهي در سيستم اصالحات تا اينكه دراين قرن ندادامه مي دادخود 

 دولـت  بـه كمـك   هـا  حرفه گريود انيوانيد ،شناسان دارو ،پزشكان ،ها رستانيدب رانيدب تيترب به و شدندي نيد ريغي دولتي نهادهام  19

وردنـد كـه از   آ وجـود  بـه را  ها دانشگاه در ديجدي پژوهشو وزشي آم برنامه ليتسه قصد بهي تيوترب ميتعلي  تازهي  وهيش نيچندو  آمدند

  :جمله مي توان موارد زير را نام برد

ي راب كردنيي راهنما بلكه نبود انيجو دانش به ميقد دانش دادن انتقال فقط علم استاد نقشيعني ي علم هشوپژ بر سابقهي بي ديتاك-1

   .بود ديجد دانش ديتول

   .ها به معني مكاني كه امروزه در امر آموزش متداول است شگاهيآزما تشكيل -2

   ارشدي كارشناس سطح دري لمعي وگوها وگفت نارهايسم برگزاري،-3

   .شدند مجهز شرفتهيپ هاي هشژوپي برا ها دانشگاه دري تخصصي ها موسسه -4

  علوم آموزشي براي ا رسانه نوانع بهي رسم هاي نامه درستدوين  -5

                                                             
يك رويكرد منظم همراه با آزمايش اين دانشمند بزرگ  .نسبت داده اندنامند،نيز مي پدر علم شيميكه او را  جابر بن حيان به را ايميك متن3000 حدود صاحبنظران - 1

اي به نام او وسيله. گرفتاختند، در آزمايشگاه صورت ميپردتحقيقات او بر خالف كيمياگران يوناني و مصري كه بيشتر تنها در ذهن خود به تفكر ميو را معرفي كرد 

آوري و هدايت ها و جمعاين ظرف براي گرم كردن مخلوط. اي ساده براي تقطير مواد بودعنبيق وسيله. كرداختراع كرد و با آن مواد شيميايي را بررسي ميرا  عنبيق

  .      ، و ساخت صدها دارو بودبازو  اسيدي جابر بن حيان تفاوت قائل شدن ميان از كارها. رفتبخارهاي حاصل به كار مي
هي كه برخي كارگيري آزمايشگاه مدرن و طراحي و توصيف بيش از بيست ابزار آزمايشگااو با به. را براي اولين بار رد كرد ارسطو عناصر چهارگانه نظريه اين دانشمند -  2

  .اكنون نيز كاربرد دارند، يك بنيان مستحكم براي شيمي مدرن بنا كردها هماز آن
وي ضمن توصيف مواد ، آگاهيهاي جالبي در زمينه . و صريحا تبديل فلزات به يكديگر را ناممكن و غير عملي ميدانست نداشت باوررا  موادي  استحاله نايس ابن - 3

  .نخستين كسي است كه خواص شيميايي الكل و اسيد سولفوريك را از نظر دارويي شرح داد اين دانشمند .دهد ن ميبه خوانندگا» شيمي كاني«
هاي زنده زمان خود آشنايي داشته  اغلب زبانو  كه با رياضيات، نجوم، فيزيك استجهان اسالم  انو دارو شناس انكاني شناس ،يكي از بزرگترين دانشمندانبيروني  -4

نيز براي تعيين جرم اجسام ،  پرداخته است و همچنينمعرفي مواد كاني به ويژه جواهرات گوناگون به از آثار مهم بيروني در شيمي كتاب الجواهر وي است كه  يكي. است

  .ه استترازويي ابداع كرد
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٤ 

 

  م19ي سده اواخر آلمان در)كيتكني پل(ي صنعتي ها مدرسه شيدايپ -6

   م 19قرن  دوم مهين در قيدقي ها يعدس برق،وساختي ،فناوريي ايميش ايعصن در ژهيو وصنعت،بهي فناور با ونديپ -7

 ،يپژوهشـ  دانشـگاه ي الگـو  كـه  دييـ نپاي ريدو  شد شتريب مانلآي عال آموزشي فضا در ودانشمندان دانش تياهمبا اين روند كم كم 

ي دگرگون بر يرومندين گواهكه اين خود  شد ساختهم 1840سال  در)دانشمند(scientistي سيانگل واژهو  افتي گسترشنيز  لمانآ از بروني

 دهيسـپ  از كم دست آن وعامالن علم كه آنچه مشخص است اين .است زمان آن دري علم پژوهشگران و علم به مربوط قيعمي اجتماعي ها

ي موجـود  مقـام  در دانشـمند  كـه  بودم 19ي  سده در تنها حال نيا بااما  اند بوده فرهنگ عالم ازي بخش باستان نيالنهر نيب در تمدن دم

  ]2[ .است زمان درآن افتهي سازمان علمي  شده دگرگون احوال و اوضاعي ايگو شد ظاهر اريع تمامي ا حرفه ،ياجتماع

 محـض  وي كاربرد علمي ختگيآم و بود ممالك گريد سرآمدي صنعت وي نظري ميشي ها نهيزم در همچنان آلمان نوزدهم قرن انيپا تا

  .داشت ليگس كشور نياي ها دانشگاه به جهان نقاطي اقص از را مشتاقان زندهيانگي ا گونه به

 برنامـه ي دارا آنهـا  و داشتي مل جنبه شتريب هياول مدارس رانيا در اما دافتا اتفاق يعلم ليمسا در اروپا در كهي اديز راتييتغ وجود با

 ديـ جدي اتاق اي شدي م دايپي درسي براي معلم كه چنان. بود ريمد قهيسل و ذوق برحسب مدرسه اداره و برنامه نبودند،ي هماهنگ و كساني

 و عقـل  و سـن  باي تناسب چگونهيهي درس مواد زانيم. شتگي م افزوده آموزان دانش تعداد و دروس به هم نسبت همان به شدي م ساخته

  .دنديفهمي مي سخت به و كنند حفظ را مطالب شتريب بودند مجبور شاگردان اما نداشت، آموزان دانش عالقه و تجربه

 ،ديـ گرد اهمفـر  ريـ ركبيام توسـط  آن كار مقدمات و شد سيتاس تهران دري عموم بودجه از ويي اروپا سبك به كهي ا مدرسه نياول اما

 هفت شركت با) ريكب ريام قتل از پس روز زدهيسي عني(ي الديم 1851 با مطابق 1268 االول عيرب پنجم در مدرسه نيا .دارد نام دارالفنون

 ليتحصـ ي ها شعبه .افتي شيگشا رسما شاه نيناصرالد توسط ،يرانيا مترجم چند وي هلند وي لهستان وي فرانسوي تعداد وي شياتر معلم

  .گريدي دروس زين وي شناس كان ،يداروساز ،يجراح وي پزشك ،يمهندس توپخانه، نظام، سواره نظام، ادهيپ: از بودند عبارت آن در

به مرور زمان بـا  . بودند ثروتمندي ها خانواده از اغلب آن النيالتحص فارغ و شودي م محسوب رانيا ديجدي ها دانشگاه مادر دارالفنون

ه كشورهاي اروپايي، دانشگاهها و مدارسي تقريبا به سبك اروپاييان در ايران تاسيس شد كه تقريبا به همان شيوه تا مسافرت هاي ايرانيان ب

  ]5و2[. به امروز به كار خود ادامه مي دهند
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قرار گرديده منجر به پيشرفت هاي خوبي شده است در حالي كه جايگاه اين نوع نگرش در آموزش و پرورش ايـران خيلـي   علوم و صنايع بر

  .ضعيف مي باشد
  

  :منابع

  .شركت سهامي. يميش علمي خيتار نهيزم. 1364 بابايي، حسين،. اليسستر، هنري -1

  .راهگشا. اسالم و رانيا پرورش و آموزش خيارت. 1375. ضميري، محمد علي -2

  .موسسه ي تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي. باستان ايران در وپرورش موزشآ.1972. حكمت، علي رضا -3

  . سخن. تاريخ علم و فناوري. 1387. نادري، نگار. آذرنگ، عبدالحسين. هرولددون. مك كلين، جيمز -4

  .چاپ آذر. تاريخ مدارس ايران .1364. سلطانزاده، حسين -5

  

  

www.chemyazd.com




