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چكیده

 مباحثات نظری و چالش با مسلمانان ازسوی ایرانیان بروز،پس از تسلط اعراب بر ایران واکنشهای متفاوتی مانن د مبارزه علیه اقتدار رسمی
 با رونق فرهنگی جامعه از زوال فرهنگ ایران، کوش��یدن د با نفوذ در ساختار قدرت سیاسی خالفت، گروهی نیز ضمن پذیرش اس�لام.کرد
 مس��أله اصلی این مقاله بررس��ی رابطه تراكم قدرت در دست ایرانیان ذينفوذ در ساختار قدرت سياسي خالفت با تحوالت.جلوگیری کنند
 موجب فعال،یده د حضور گسترده خاندانهای ایرانی در ساخت قدرت خالفت عباسی
  این بررسی نشان م.فرهنگی جامعه اسالمی است
 در، مذهبی و تکوین زیرساختهای اداری، اقتصادی، ایرانیان عالوه بر امور سیاسی.شدن آنان در عرصه سیاستگذاریهای فرهنگی شد
 این مقاله بر اساس.رونق فرهنگی و اندیش��ههای علمی و توس��عه صنایع وابسته به علم و کتابت مانن د کاغذ و قلم نقش مهمی ایفا کردند
.روش تبیین تاریخی بر آن است تا دستاوردها و رونق فرهنگی و علمی را به تأثیر از حضور ایرانیان در قدرت سیاسی خالفت بررسی کند
. ساختار قدرت، مراکز علمی، تحوالت فرهنگی، خالفت اسالمی، ایرانیان:واژگان کلیدی
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Abstract

After the dominance of Arabs in Iran in the early Islamic history, various types of resistances and
oppositions occurred. The oppositions throughout the first few centuries of the Arab rule in Iran included
political and armed confrontation against official authority, and more importantly theoretical research and
debates to challenge Muslims. Furthermore, a group of Iranians who had converted to Islam, endeavored
to penetrate into the political hierarchy of the Caliphate, and actively participated in cultural and scientific
development of society all of which prevented the extinction of Iranian cultural presence in society. The
main purpose of this article is to review of the relationship between the political power of influential Iranians
in the hierarchy of political power of Caliphate and cultural development of society. This review proves that
the extensive presence of Iranian influential households in the power structure of Abbasid Caliphate was
the main cause for the establishment and progression of their cultural and scientific framework.
Iranians actively participated in the development of political, economic, religious, and administrative
foundations throughout Abbasid era. Furthermore, they played a significant role in the advancement
of Arabic and Persian literature, philosophy, natural sciences and industries related to writing such as
fabrication of paper and pencils. This article, based on the method of “historical explanation,” seeks to
analyze the cultural and scientific outcome of the presence of Iranians in the political power structure of
the period of Abbasid Caliphate.
Key words: Iranians, Abbasid Caliphate, Cultural developments, Scientific Centers, hierarchy of
political power.
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مقدمه
با گذش��ت چن��د دهه از فتوح اعراب مس��لمان و با ظهور سیاس��ت عربگرایی بنیامی��ه ،نابرابری
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی میان عرب (قوم مسلط) و غیرعرب (عجم) ایجاد شد که به
اختالف ،چن ددس��تگی و کش��مکش در جامعه انجامید .این اختالف در میان اعراب و ایرانیان به سه
ش��کل نمایان ش��د :گاه به صورت چالش میان اندیشمندان آنان و بحثهای نظری و نگارش متون
در اثب��ات برتری فرهنگی ،ن��ژادی و دینی طرفین تجلی یافت ،گاه در صورت جنبشهای اجتماعی
ـ سیاس��ی افرادی چون س��نباد ،استاذسیس و بهآفری د ظهور یافت ،و گاهی از طریق نفوذ در ساختار
قدرت سیاس��ی خالفت اس�لامی .گروه اخیر ،با گذشت یک س��ده از آمیختگی فرهنگی ایرانیان با
فرهنگ اس�لامی ،بازگش��ت به عقب را راه حل مناسبی ندانس��تند ،بلکه کوشیدن د با نفوذ به ساختار
قدرت ،به دوران تحقیر و ضعف خو د پایان دهند .س��اختار قدرت سیاس��ی خالفت در س��طح خرد؛
كنشگرانفردی (خلفا ،وزیران ،دبیران ،امیراالمرایان) و در س��طح كالن؛ ش��امل نهادها (خالفت،
وزارت ،امارت) اس��ت .این كنشگران تحتتاثیر پایگاه قومیتی ،منافع سیاس��ی و اقتصادی ،گرایش
مذهبی و نیز به منظور كسب یا حفظ قدرت و مشروعیت ،به اعمال سلطه و سیاستگذاری پرداخته
و از این رهگذر تغییرات بس��یاری در جامعه ایجا د کردند .کنشگران عرصه قدرت سیاس��ی معمو ًال
از طریق سیاس��تگذاریها نقش مهمی در تحوالت جامعه ایفا میکنند .حاصل این نفوذ در ساختار
ق��درت ،تحوالت فرهنگی و مذهبی در جامعه اس�لامی بود ،که توانس��تند هوی��ت جدیدی از فرد
مسلمان ارائه دهند و با عبور از دیدگاه اموی ـ عربی بازتعریف نوینی از فرهنگ جهانی اسالم به اجرا
درآوردند .برای بررس��ی تاثیرگذاری ایرانیان بر تحوالت فرهنگی جامعه ،ضمن تبیین میزان تراکم
قدرت در دس��ت ایرانی��ان ،به حضور آنان درعرصه سیاس��تگذاریها و تحوالت فرهنگی و صنایع
وابسته به آن در جامعه اسالمی پرداخته میشود.
حضور ایرانیان در خالفت عباسی
پس از حضور مقطعی ،پراکنده و منفر د ایرانیان در سطوح پایین دیوانی در دوره بنیامیه ،ایرانیان با
تالش در روی کار آوردن عباس��یان از موقعیت پیشآمده استفاده نموده و در ساختار قدرت خالفت
عباس��ی ب��ه صور مختلف و در باالترین س��طوح برای نخس��تین بار نفوذ کردن��د .ایرانیان در زمان
عباسیان نسبت به دوره بنیامیه ،منسجمتر و هدفمندتر و بیشتر به شکل «خاندانی» حضور داشتند،
و توانستند عالوه بر مناصب دیوانی و کتابت ،به مناصب مهمی چون امارت و وزارت نیز دست یابند.
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به گفته اصطخری ،رؤسای دیوان خالفت و كسانی كه قوام سیاست بدانها است اعم از وزرا یا سایر
كاركنان دیوان ،از ایرانیان هس��تند 5.با توجه به خاندانی عملکردن ایرانیان در دوره عباس��ی تعداد
زیادی از آنها در ساختار قدرت به شکل موروثی صاحب مناصب مهمی گردیدند .اصطخری پس از
برشمردن خاندانهای معروف ایرانی مانن د آل حبیب ،آل بنیصفیه ،آل مرزبان بن زادیه ،آل مرزبان
خدایداد ،و آل مرش��اد بن شبه ،میگوید« :قومی هستند در پارس ایشان را اهل بیوت خوانند ،عمل
دیوانه��ا میراث دارند 6».از جمله مهمترین خاندانهای ایران��ی ،خاندان برمک بودند .خالد برمکی
ت عباس��یان در خراس��ان بود که همراه خانوادهاشدر روز بیعت با اولین خلیفه عباسی حضور
از دعا 
7
داشت .خلیفه دیوان خراج را به او واگذار کرد .پس از قتل ابوسلمهخ ّ
الل ،به وزارت سفاح منصوب
ش�� د بی آنکه وی را وزیر بنامند 8.در زمان هارون ،کارها به تدبیر خاندان برمکی انجام میگرفت.
ه��ارون ،یحی��ی بن خال د را با اختیارات تام به وزارت منصوب کرد 9.س��پس وزارت خاتم و خراج در
اختی��ار او ق��رار داد 10.در این دوره بس��یاری از دبیران و مترجمان از ایرانی��ان بودند که مهمترین و
11
معروفترین آنها ابنمقفع و از مترجمان آثار ادبی هند و ایران به عربی بود.
تش��کیل حکومتهای نیمهمستقل در سرزمین ایران ،دوره دو ِم حضور ایرانیان در ساختار قدرت
خالفت عباسی است .در دوره مأمون و جانشینانش ،ایرانیان ،عالوه بر مناصب وزارت و حضور فعال
در عرصه سیاس��تگذاریهای کالن خالفت ،حکومتهایی را در بخشهایی از س��رزمین ایران با
فرمان خالفت تش��کیل دادند که در امور داخلی خود تقریب ًا مستقل بودند .ضمن آن که خاندانهای
مه��م ایرانی به کانون ق��درت راه یافتند .در دوره حکومت مأمون مهمترین خاندان ایرانی که موفق
به نفوذ در س��اختار قدرت ش��د ،آل سهل بود .به گفته جهش��یاری ،فضل با مقام وزارت فرمانروایی
 .5ابواسحق ابراهیم اصطخری ،مسالك و ممالک ،به کوشش ایرج افشار (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1340 ،ص.127-128
 .6همان ،ص.129
خ العربی ،)1994 ،ص.445
ی التاریخ ،جزء( 5بیروت :موسسة التاری 
 .7عزالدین ابیالحسن علی بن ابیالکرم ابناثیر ،الکامل ف 
 .8محمد بنعلیبنطباطبا ابن طقطقی ،تاریخ فخری ،ترجمه محمدوحید گلپایگانی (تهران :بنگاه ترجمه و نشركتاب،)1360 ،
ص.184
 .9علی بن الحس��ین مس��عودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ، 2ترجمه ابوالقاس��م پاینده (تهران :علمی و فرهنگی،)1374 ،
ص.342
 .10محم��د ب��نجریر طبری ،تاریخ االم��م و الملوك ،تحقیق محم��د ابوالفضل ابراهی��م ،الجزء( 8بی��روت ،دارالتراث،)1967 ،
ص.235
 .11ابوعبداهلل محمد بن عبدوس جهش��یاری ،کتاب الوزراءو الکتاب ،ترجمه ابوالفضل طباطبایی ،به کوش��ش مصطفی الس��قا،
ابراهیم االنباری ،عبدالحفیظ شلبی ،به قدمه زین العابدین رهنما (بیجا :تابان ،)1348 ،ص.864
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میکرد 12.پس از فضل ،مأمون وزارت را به برادرش حس��ن بن س��هل داد .پس از او ،كاتبانى چون
احم د بن ابى خال د احول ،ابوعباد ثابتبنیحیى و عمرو بن مسعده بن صول را كه از كتابت و روانى
انشایشان خبر داشت ،به خدمت گرفت 13.منابع به حضور مج دد برامکه در دربار مأمون پس از ادباری
که در زمان هارون گرفتارش شدند ،اشاره میکنند .عباس و احمد ،نوادگان یحیی ،با وساطت فضل
در زمره اطرافیان مأمون درآمدند 14.به روایت جهش��یاری ،موس��ی ب��ن یحیی برمکی عالوه بر کار
گ با امین شرکت کرد .پس از ورو د مأمون به بغداد ،مور د محبت و احترام خلیفه
منشیگری در جن 
15
قرارگرفت و مشاور وی شد .یكی از مهمترین سیاستهای فضل بن سهل ،كاهش منزلت اعراب و
افزایش نفوذ ایرانیان در ساختار قدرت بود 16.بنا به گفته منابع ،فضل بن سهل به منظورکوتاه کردن
17
دس��ت اعراب هاشمی از خالفت ،مأمون را تش��ویقکرد والیتعهدی را به علی بن موسی واگذارد،
18
لباس سیاه عباسیان از تن درآورده و لباس سبز كه خاص علویان است بپوشد.
خاندان ابنخاقان ،دیگر خاندان ایرانی است که از روزگار مأمون به ساختار قدرت راه یافتند .یحیی بن خاقان
در زمان مأمون در خدمت حسن بن سهل بود .در زمان متوکل دبیر دیوان خراج ش د و سپس رئیس دیوان مظالم.
عبیداهلل بن یحیی ابتدا دبیر متوکل بو د و اختیارات بسیاری داشت ،از جمله اختیار تمام متصدیان دستگاه خالفت
 .12همان ،ص385؛ قدرت فضل بن سهل به جایی رسید که هرگاه میخواست نزد مأمون رود بر صندلی دست هداری مینشست
یداد وی را تا جایی که مأمون ببیند حمل کنند .هدف فضل احیای س��نن پادشاهان ایرانی و نشان دادن قدرتش به مأمون
و دس��تور م 
بود .این گونه اقدامات ،موجب خش��م س��رداران عرب مأمون میشد .هرثمه نزد مأمون ش��کایت کر د که چرا یک مجوس بای د بر این
کرسی نشیند و سروران بیگناه به زندان رون د و این مجوس پول و دارایی آنان را ضبط کن د و بفروش د و بر باد دهد .مأمون از سخنان
هرثمه ناراحت ش د و دستور قتل وی را داد .همان ،ص.396 ،398
 .13پس از فضلبنس��هل ،مأمون كار خود را بهدس��ت كاتبان نداد و ش��خص ًا به كار ملك میرسید و به هیچیك از كاتبان خود
یداد .بسیارى از كسانی كه كتابى در اخبار وزیران و كاتبان نوشتهان د این افرا د را به صف وزرا بهشمار
در گفته و نوشته عنوان وزیر نم 
نیاور دهان��د و برخ��ی چ��ون ابوعبداهلل محمد بن داود بن جراح و محم د بن یحیى صولى جلیس و محمد بن عبدوس جهش��یارى و ابن
ماشطه بعضیشان آنان را در شمار وزیران آوردهاند .علی بن الحسین مسعودی ،التنبیهو االشراف ،ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران :علمى
و فرهنگى ،)1365 ،ص.335
 .14همان ،ص.244
 .15جهشیاری ،ص.376
 .16به دس��تور مأمون ،فضل بن ربیع موظف بود پیوس��ته نزد او آید ،اما كسی نباید او را تعظیم میكرد ،خدمتگزاران باید او را در
جایگاهی مینشاندند كه عوام الناس و خدمتكاران مینشستند؛ سيفالدين عقیلی ،آثار الوزراء ،تصحيح مير جاللالدين حسيني ارموي،
تهران ،انتشارات دانشگاه ،1337 ،ص.68
 .17نقل ش��ده« :فضل به یكی از اركان دولت گفت :س��عی من در این دولت از ابومس��لم بیشتر است .او گفت :ابومسلم دولت از
قبیلهای به قبیله رساند ،تو از برادر به برادر رساندی .فضل پاسخ داد :اگر عمری باشد از قبیله به قبیله برسانم ».عقیلی ،همان ،ص76؛
جهشیاری ،ص.384
 .18همان ،ص.384
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را برعهده داشت .پس از متوکل به روزگار نفوذ ترکان در ساختار قدرت ،به ر ّقه تبعی د شد .در زمان معتم د وزیر
ش د و تا زمان مرگش در این مقام باقی ماند .محم د بن عبیداهلل ،وزیر المقتدر و جانشین ابنفرات ش د و درص د د
جلبحنبلیان برآمد 19.در همین دوران ابوالقاسم عبداهلل بن محم د بن خاقان جانشین ابنفرات ش د و به مقام
دبیری رسید 20.خاندان فرات ،دیگر خاندان مهم ایرانی بودن د که در ساختار قدرت خالفت عباسی نقش مهمی
ایفا کردند .علی بن محم د بن فرات برای سه دوره به وزارت خلیفه مقتدر رسید 21.در دربار او در خصوص محاسن
نسبی منطق و علم نحو مناظرهای میان متی بن یونس و ابوسعی د سیرافی صورت گرفت 22.فضل بن جعفر در
دوره وزارت خصیبی از طرف او نیابت حکومت موصل را برعهده گرفت 23.در این روزگار بسیاری از ایرانیان به
امارت شهرها رسیدند 24.در کنار خاندانهای مهم ،ایرانیان دیگر نیز در خدمت خلفا و کارگزارانشان قرار داشتند.
متکلم معتزلیایرانینژاد ،از دبیران برجستهای بو د که در خدمت امرای طاهری بود .پدرش با
ابوالقاسمکعبی ،
عبداهلل بن طاهر مراوده داشت .کعبی دبیر محم د بن زی د علوی امیر طبرستان بود .سپس به مقام وزارت احم د
25
بن سهل که از جانب نصر بن احم د سامانی حاکم خراسان بود ،درآمد.
قدرتگیری و حکومت آلبویه ،دور س��وم حضور ایرانیان در س��اختار قدرت خالفت عباسی بود .با
ن مقهور ترکان بودند ،تحت س��لطه ایرانیانقرار گرفتند.
تس��لط آلبویه بر بغداد 26،خلفا که پیش از ای 
27
بسیاری از وزیران و کاتبان در این دوره تباری ایرانی داشتند .عیسی بن علی ،وزیر خلیفه الطائع؛
 .19دانشنامهایرانو اسالم ،ج ،6به کوشش احسان یارشاطر (تهران :بنگاه ترجمه و نشرکتاب ،)1356 ،ص.526
 .20همان ،ج ،4ص.527
 .21ابوعلى مسکویه الرازى ،تجارب االمم ،ج ،5ترجمه علىنقى منزوى (تهران :توس ،)1376 ،ص.79 ،77 ،71 ،55
 .22ابوحی��ان توحیدی ،اخالقالوزیرین ،مثالبالوزیرین الصاحببنعباد و ابنالعمید ،تحقیق محم د بن تاویت الطبخی (بیروت:
دارصادر ،)1992 ،ص.414 ،413
 .23عبدالرحمن بن محم د ابنخلدون ،العبر ،ج ،2ترجمه عبدالمحم د آیتی (تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،)1363 ،ص.616
 .24خیرالدینزرکلی ،االعالم قاموس تراجم الشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین ،ج( 1بیروت :دارالعلم
المالیین ،)1989 ،ص133؛ یارشاطر ،ج ،10ص.1249
 .25دانشنامهایرانو اسالم ،ج ،7ص.983
 .26مسکویه ،ج ،6ص.120
 .27پسر وزیر علی بن عیسی ،تباری ایرانی داشت و از خانوادهاش كاتبان و كارگزاران بسیاری برخاستند .عیسی مانن د پدرش اما
محدودتر از او در امور سیاس��ی ش��ركت داشت .از طبقه كاتبان بو د و در مقام كاتب به خلیفه الطائع خدمت میكرد .در منزلش مجالس
مناظره برپا بود .در یكی از این مجالس توحیدی ،ابنندیم و ابوالخیربن خمار درباره ظهور فلسفه برای نخستین بار صحبت كردند .به
گفته ابنندیم در منطق و علوم االوائل یگانه بود .گذشته از آن به علوم قرآنی و حدیث هم آشنا بود .عالقه او به دانش ایرانیان و زبان
فارس��ی او را از دیگر ش��اگردان ابنعدی جدا میكرد .كتابی با نام «كتاب فی اللغه الفارسیه» به فارسی نوشت .به گفته توحیدی ،علی
بن عیس��ی به انتقال دانش و ترجمه و تحقیق در زبان عالقه داش��ت .وی به كتابخانههای بزرگ دسترسی داشت .جوئل كرمر،احیای
فرهنگی در عهد آلبویه؛ انسانگرایی در عصر رنسانس اسالمی (تهران :مركز نشر دانشگاهی ،)1375 ،ص.197 ،199
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ابومحم د مهلبی ،وزیر معزالدوله؛28صاحب بن عباد ،وزیر فخرالدوله؛ 29ش��اپور بناردش��یر وزیر؛
30
ابوس��ع د بهرام بناردشیر مجوسی،کاتب عضدالدوله؛ ابوحیان توحیدی ،كاتب دربار صمصامالدوله؛
مسكویه کاتب و مشاور عضدالدوله؛ 31و ...همه تبار ایرانی داشتند .مسکویه منشیو متصدی دیوان
مال��ی در دوره آلبویه بود .او م دتها در ش��غل دبیری در خدم��ت ابومحمد مهلبی وزیر معزالدوله و
ابوالفضل بنعمی د وزیر رکنالدوله بود .س��پس به خدم��ت عضدالدوله و صمصامالدوله درآمد .او از
32
چهرههای برجس��ته در فلس��فه بود و در جلس��ات مناظره وزرا و امرای آل بویه شرکت میجست.
ابوسلیمان سجستانی از حمایت عضدالدوله برخودار بو د و در دارالترجمه در کار ترجمه و تألیف کتاب
ی در خدمت امیران بویهی بود و برای برخی از وزرای ایرانی مانند ابنس��عدان
بود 33.ابوحیان توحید 
و صاحب بن عبا د و ابوالفتح بن عمی د کتابت میکرد.

تأثیر سیاستگذاریهای ایرانیان بر تحوالتفرهنگی جامعه اسالمی
منظور از سیاس��تگذاریهای فرهنگی 34تصمیمها ،تدابیر و خطمش��یهایی است که اقتدار
رس��می جامعه جهترونقبخشی به دستاوردهای علمی ،ادبی و ارزشی جامعه اسالمی اتخاذ
کرد .مهمترین عرصه این سیاس��تگذاریها ،توس��عه محافل علمی ،نش��ر کتاب ،حمایت از
علما ،رونق ترجمه و واردات کتاب اس��ت که در این بخش ،به بررس��ی نقش ایرانیان در این
 .28كرمر ،ص.96
 .29توحیدی ،اخالقالوزیرین ،ص.297
 .30كرمر ،ص.297
 .31از كاتبان ابوعلی مهلی بود؛ كرمر ،ص.310
 .32دانشنامهایرانو اسالم ،ج ،6ص.852 -853
 .33همان ،ج ،8ص.1052
عمل بار آوردن و پرورش
مفهوم
به
)
cultura
(
التین
واژه
از
که
اس��ت
فرانس��ه
زبان
ر
د
culture
ل
 .34اصطالح فرهنگ معاد
ِ
دادن و کاش��تن گرفته ش��ده اس��ت .در لغت به معانی کتاب لغت ،مجموعه آداب و رسوم ،علوم ،معارف و هنرهای یک قوم به کار رفته
است؛ محمد آراستهخو ،نق د و نگرش بر فرهنگ اصطالحات علمی ـ اجتماعی (تهران :گستره ،)1370 ،ص .448درباره فرهنگ تعاریف
بس��یار ارائه ش��ده اس��ت .از نظر تایلر فرهنگ ،کلیتی پیچیده ش��امل معارف ،باورها ،اخالق ،عادات هنر ،قانون ،و هر توانایی است که
انس��ان به عنوان عضو جامعه کس��ب میکند؛ همان ،ص449؛ باقر س��اروخانی ،دایرهالمعارف علوم اجتماعی (تهران :کیهان،)1375 ،
ص .175همچنین فرهنگ را واقعیتی به هم پیوس��ته که ش��امل مجموعه آثار ادبی ،هنری و ایدئولوژی است ،تعریف کردهاند؛ همان،
 .175به طور کلی میتوان گفت فرهنگ زاینده زبان ،ادبیات هنر ،صنعت ،حقوق ،دانش ،دین ،اخالق ،سنت ها و هدایتکننده عادات،
رسوم ،قوانین ،اخالق ،ارزشهای مرسوم جامعه و سایر محصوالت فکری و اجتماعی انسان است؛ آراسته خو ،ص449؛ فرهنگ کلیت
بههمپیوس��تهای اس��ت و از عناصر متع ددی تشکیل شده است .پیوستگی عناصر فرهنگی به این معنا است که با بروز هر تغییر در یک
عنصر فرهنگی ،امواجی ایجاد میشودکه دیگر عناصر فرهنگی را نیز تغییر می دهد ،ساروخانی ،ص.176
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سیاستگذاریها و تحوالت فرهنگی جامعه پرداخته میشود.
الف) ایرانیان و تأسیس مراکز علمی
از جملهسیاستگذاریهایی که خلفا تحت تأثیر ایرانیان نقش مهمی در اجرای آن داشتند ،تأسیس
و اداره مراک��ز علمی چ��ون دارالترجمه ،و کتابخانه برای رونق فرهنگ کتابخوانی و نش��ر علم بود.
هارونتحت تأثیر برامکه به توس��عه مراكز علمی و فرهنگی به ویژه دارالترجمه توجه بسیار داشت.
به فرمان خلیفه ،ریاست مرکز علمی بیت الحکمه ،به برامکه سپرده ش د که در آن مترجمان برجسته
آثار جمعآوریش��ده به زبانهای یونانی ،رومی ،قبطی ،س��ریانی ،هندی و پهلوی را به عربی ترجمه
میکردند .بس��یاریاز ایرانیان مانند ابنمقفع ،موسی بن نوبخت و پسرانش ،حسن بن سهل ،سهل
بن هارون ،عالن شعوبی و ...در بیتالحکمه به ترجمه متون ایرانی اشتغال داشتند 35.انتقال فرهنگ
ایرانی و سیاست تربیت افراد شایسته برای سپردن مسئولیتها به آنها از مهمترین اهداف بزرگان
مس��یحیان آشنا به زبان سریانی و
برمکی بود 36.در این مرکز ،عالوه بر ایرانیان ،مترجمان زیادی از
ِ
یونانی نیز در کار ترجمه كتابهای فلسفی و طبی به سریانی و عربی بودند 37.در زمان مأمون بیت
الحکمه رونق بیشتری یافت .مؤلفان و دانشمندان ،عالوه بر ترجمه و تألیف کتاب ،جلسات بحث و
گفتگو نیز تش��کیلدادند .مأمون نیز در آن جلس��ات شرکت میکرد و از بحثهای علمی آنان بهره
38
میجست.
از دیگر اقدامات مهم این دوره ،تأسیس کتابخان ه بود .در قرن سوم دو كتابخان ه در بصره تأسیس
و وقف شد .یکی از آنها را ابومنصور بن شاهمردان وزیر ساخت که در آن كتابهای نفیس بسیاری
گردآورده بود 39.فتح بن خاقان از رجال مهم دربار و همنشین متوكل 40،خزانه کتابی داشت که علی
 .35محمد بن اسحاق ابن ندیم ،الفهرست ،ترجمه رضا تج دد (تهران :امیرکبیر ،)1366 ،ص541-536؛ عبدالرحمن بن محمد ابن
خلدون ،مقدمه ابنخلدون ،ج ،2ترجمه محمدپروین گنابادی (تهران :علمی و فرهنگی ،)1375 ،ص.1016
 .36یحیی برمكی برای اس��تخدام افراد در امور دیوانیبررس��ی و دقت بسیار میكرد و افرا د الیق را برمیکشید ،از جمله با دیدن
ذکاوت و هوش فضل بن س��هل ،او را به عنوان کاتب مأمون به خدمت او فرس��تاد؛ جهش��یاری ،ص .339 ،294به نظر میرسد دعوت
ایرانیان به بیت الحکمه و حمایت از آنها ،از اهداف بلندمدت یحیی بود .او با تربیت این افراد ،زمینه نفوذ ایرانیان به ساختار قدرت را
هموار میكرد .بدین ترتیب سیاست یحیی در تربیت افراد شایسته از طریق فضل بن سهل دنبال شد.
 .37ابنندیم ،ص .528 ،527 ،526 ،524 ،514
 .38ابنالعبری ،تاریخمختصر الدول ،ترجمه عبدالمحمد آیتى (تهران :علمى و فرهنگى ،)1377 ،ص.188
 .39ابناثیر ،ج ،10ص.184
هلل حموی ،معجماالدبا ،ج ( 8بیروت :دارالفکر ،)1980 ،جزء ،16ص 178؛ ابنندیم ،ص.192
ن عبدا 
تب 
ن ابوعبداهلل یاقو 
 .40شهابالدی 
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ب��ن یحیی منجم آن را جمع کرده بو د و ب��ه گفته یاقوت کتابخانهای بزرگتر از آن نبود 41.علی بن
یحیی منجم از همنش��ینان متوکل و معتمد عباس��ی 42،در نیمه قرن سوم كتابخانه بزرگیدر ملك
خو د س��اخت و آن را خزانه الحكمه نامید و مردم از ش��هرهای مختلف ،بدانجا میرفتند و اقامت و
مطالعه میكردند .نه تنها استفاده از كتاب رایگان بود بلكه در آن مدت ،هزینه اقامتشان از مال علی
43
بن یحیی پرداخت می شد.
در دوره آلبویه به دلیل اهتمام حاکمان و وزیرانش��ان به امر توسعه مراکز علمی ،کتابخانههای
بس��یاری س��اخته ش��د .در این دوران ،رى یکی از بزرگترین مراکز علمی و فرهنگی دنیای اسالم
بود که عالوه بر رونق اقتصادی جایگاه علما بو د و مدارس و کتابخانههای متع دد داش��ت 44.مقدسی
یده��د .به گفتهی وی کتابخانه
از کتابخانهه��ای بزرگ ش��هرهای رى، رامهرمز و بصره گزارش م 
بصره و ری را ابوعلى ابن سواركاتب و رئیس خزانه بنیاد نهاد 45.ابنالعمید وزیر ،در ری كتابخانهای
ارزشمن د داشت كه انواع كتب دانش و حكمت و ادب معادل صد بار در آن بود 46.صاحب بن عباد (م
385ق) مانن د مربیاش ابنعمی د حامی تعلیم و تربیت بود .او در ری كتابخانه بزرگی تأس��یس کرد
كه كتابهای آن بیش از چهارصد شتر بار و فهرست كتابخانه ده مجل د بود 47.عضدالدوله بویهی از
جمله عالقمندان به توس��عه مراکز فرهنگی بود .وی كتابخانهای در فارس تأس��یس کرد 48.در دوره
حکومت آلبویه بر فارس ،کتابخانه دیگری نیز تأسیس شد که کتابهای بسیاری داشت 49.از دیگر
کتابخانههایی که به همت امرای آلبویه ساخته شد ،میتوان به کتابخانه عالءالدوله بن كاكویه در
50
اصفهان اشاره کرد.
در ق��رن چهارم ،عالوه بر كتابخانهها ،مؤسس��اتی با عنوان دارالعل��مپدی د آمد كه جنبه تدریس
 .41حموی ،ج  ،8جزء  ،16ص.174
 .42زرکلی ،ج ،5ص.31
 .43آدام متز ،تمدن اسالمیدر قرنچهارم هجری ،ترجمه علیرضا ذكاوتی قراگزلو (تهران :امیركبیر ،)1377 ،ص.203
 .44ابوعبداهلل محمد بناحمد مقدس��ى ،احسن التقاسیم فى معرفه االقالیم ،ترجمه علینقى منزوى ،ج( 2تهران :شركت مؤلفان و
مترجمان ایران ،)1361 ،ص.583
 .45همان ،ج ،2ص.617
 .46متز ،ص204؛ ،مسكویه ،ج ،6ص.277 ،278
 .47توحیدی ،اخالقالوزیرین ،ص297؛ مقدسی ،احسنالتقاسیم ،ج ،2ص.584
 .48همان ،ج ،2ص.667
 .49به گفته مقدس��ی« :هیچ كتابى نیس��ت كه تا كنون در دانشهاى گوناگون تصنیف ش��ده باشد مگر نسخهاش به آنجا آورده
شده است ».همان ،ج ،2ص.669
 .50ابناثیر ،ج ،9ص ،436ابنخلدون ،العبر ،ج ،3ص.546
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نیز داش��ت و به س��اكنانش مستمری داده میش��د .ابنحبان قاضی (م 354ق) در نیشابور ،دارالعلم،
كتابخانهای برای طالب وقف کر د و بر ایشان مستمری برقراركرد 51.ابوعلی بن سوار كاتب ،یكی از
اطرافیان عضدالدوله ،كتابخانهای در بصره ساخت و به كسانی كه به طور مستمر در آنجا به مطالعه
یداد .وی در رامهرمز هم مانند این كتابخانه را بنا كرد ،عالوه
و نوشتن مشغول بودن د ماهیانه نیز م 
بر این كه در اینجا همیشه كالم معتزلی تدریس میشد 52.ابوعبداهلل الكاتب معروف به ابنالمرزبان،
از جمله عالمانی اس��ت که با اجازه از عضدالدوله خانهاش را به مجلس درس و دارالعلم تبدیل کرد.
مش��ایخ بس��یاری در خانه او اقامت کرده و ابنمرزبان از آنان پذیرایی میکرد 53.در سال 383قمری
ابونصر ش��اپور بن اردش��یر وزیر بهاءالدوله ،در كرخ بغدا د دارالعلمی بنا كر د و كتابهای بسیاریكه
54
خریده بود به آن جا منتقل نمود؛ از جمله ص د نسخه قرآن و ده هزار و چهارصد مجلد كتاب دیگر.
ایرانیان ،عالوه بر تأس��یس کتابخانه در اداره و نگهداری کتابها نیز نقش مهمی داش��تند .بسیاری
از آنها خازن کتابخانهها بودند .محم د بن احمد بنموسى (م 360ق) فقیه اهلری که مدتها در
ن علیبن عیسی خازن کتاب بود .وی سپس به خراسان رفت و
ت مشغول بود ،در دیوا 
بغداد به کتاب 
خازن کتاب یکی از امرای سامانی شد 55.تأسیس مراکز علمی و پرداخت حقوق مستمر به طالبان و
جویندگان علم ،از جمله عوامل رش د و توسعه فرهنگ دانشاندوزی در این دوره بوده است.
ب) ایرانیان و تشکیلمحافلمناظره
یک��ی از راههای ایجاد تحول فرهنگی گش��ودن باب گفتوگو و مناظره می��ان گروههای فکری و
مذهبی مختلف است .از همان اوایل صدر اسالم و زمان پیامبر و خلفای راشدین ،به جز مباحث دینی
و اعتقادی ،نشستهای عمومی درباره مسائل اجتماعی ـ سیاسی و علمی با حضور مردم در مسجد
یا بیرون آن صورت میگرفت که بعدها زمینهس��از تشکیل محافل علمی در مساجد و خارج آن بود.
با رواج اندیش��ههای خوارج و قدریه ،با حضور رؤس��ای آنها و خلیفه جلساتی به شکل مناظره انجام
 .51ابنکثیردمشقی ،البدایه والنهایه و معه نهایه البدایه والنهایه فی الفتن و المالحم ،تحقیق :یوسف الشیخ محم د البقاعی ،صدقی
جمیل العطار ،ج( ،11بیروت :دارالفکر ،)1998 ،ص259؛ زرکلی ،ج ،6ص.78
 .52مقدسی ،احسنالتقاسیم ،ج ،2ص617؛ ابنندیم ،ص.229
 .53ابنکثیر ،ج ،11ص.314
 .54ابناثیر ،ج ،10ص 8ـ 7؛ ذهبی ،ش��مس الدين محمد ،تاريخ االس�لام و وفيات المشاهير و األعالم ،تحقيق :عمر عبدالسالم
تدم��ری ،ج( ،27بيروت :دارالكتاب العربی،)1993 ،ص16؛ ابنالجوزی ،ابیالفرج عبدالرحمنبنعلی ،المنتظمفیتاریخالملوکو االمم،
تحقیق :محمد عبدالقادر عطا و مصطفیعبدالقادر عطا ،ج( ،14بیروت :دارالکتب العلمیه ،بیتا) ،ص366؛ همان ،ج ،15ص.172
 .55همان ،ج ،5ص.13-14
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میشد ،که از جمله مهمترین آنها جلسات مناظرات عمر بن عبدالعزیز با سران خوارج است.
در دوره عباس��ی با عالقمندی خلفا و ایرانیان اطرافش��ان ،و با رونق علم کالم و ترجمه متون
علمی ،این مجالس توس��عه بیشتری یافت و عالوه بر نشس��تهای ادبی ،محافل مناظرات کالمی
و فلس��فی نیز برگزار میش��د .از اینرو ،دربارهای خلفا و وزرای آنها مکانهایی برای نشستهای
ادبی و علمی محس��وب میش��د .هارون در برپایی جلس��ات مناظره و محافل علمی در حوزههای
ادبی ،فلس��فی و کالمی تالش بس��یاری داشت ،از این منظر وی نخس��تین خلیفه عباسی است که
یدهی وزرای ایرانی خود یعنی
سیاس��تگذاری فرهنگیاش را از دربار خود با پش��تیبانی و خطمش�� 
برمکی��ان آغاز نمود 57.یحیی در خانه خو د و همچنین دربار خلیفه ،جلس��اتی با حضور فیلس��وفان و
رؤس��ای برجسته مذاهب مختلف مانند ضرار بن عمرو ،س��لیمان بن جریر ،هشام بن حكم ،عبداهلل
بن یزید اباضی ،راسالجالوت یهودی و ...برگزار میکرد 58.بختیش��وع طبیب دربار هارون ،در بغداد
مجالس��ى برای بحث و مناظره تش��كیل مىداد و ش��اگردان بس��یاری در مجلس درس وى حاضر
میشدند 59.برپایی این جلسات مناظره ،نشانگر تسامح فکری ـ مذهبی خلیفه و وزیران وی بود که
نقش مهمی در ایجاد محیطی آزا د برای نشر عقای د داشت.
در دوره مأمون تحت تأثیر ایرانیانی مانن د فضل بن س��هل نشس��تهای علمی با رونق بیشتری
ادام��ه یافت .به گفت��ه مورخان ،مأمون «اعلم خلفا ب��ه فقه و کالم بود 60».او تح��ت تأثیر ایرانیان
دربارش ،به نجوم و خواندن كتابهایاوائل متمایل و در این زمینه مطالعات بس��یاری داشت .او به
دلیل تمایل به کالم ،ضمن مجالست با متكلمان ،مجالس مناظره برای آنها برپا میکرد 61.بسیاری
از متكلمان معروف چون هشام بن عمر فوطی 62،ابوالهذیل ،نظام و ...در مجلس او حضور مییافتند
یداد 63.اعتقادات مأمون و حمایت وی از دانش��مندان معتزلی و
و مأمون به برخی از آنان مقرری م 
56

 .56ابنقتیبه دینوری ،امامتو سیاست ،ترجمه ناصر طباطبایى (تهران :ققنوس ،)1380،ص.327
 .57دربار او محل حضور شعرای بزرگی چون ابونواس ،ابوالعتاهیه ،دعبل ،موسیقدانانی چون ابراهیم موصلی و ، ...و علمای نحو
و لغت مانند سیبویه بود .برای مطالعه بیشتر در این باره نک :احم د شلبی ،تاریخآموزشدر اسالم ،ترجمه محمدحسین ساکت(.تهران:
دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،بیتا) ،ص76ـ .75
ل کشی ،ج ،2تصحیح و تعلیق میرداماد
 .58ابنندیم ،ص328ـ327؛ محمد بن حسن طوسی ،اختیار معرفهالرجا ل معروفبهرجا 
استرآبادی ،تحقیق مهدی رجائی (قم :موسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث ،)1404 ،ص538ـ.537
 .59ابنالعبری ،ص.178
 .60ابنندیم ،ص.191
 .61امام جاللالدین سیوطی ،تاریخ الخلفاء ،تحقیق قاسم الشماعی الرفاعی ،محم د العثمانی (بیروت :دارالقلم ،)1986 ،ص.369
 .62ابنالمرتضی ،فضلاالعتزالو طبقاتالمعتزله ،تحقیق فواد سید (الجزایر :الموسسه الوطنیه لکتاب ،)1986 ،ص.61
 .63مسعودی ،مروجالذهب و معادن الجوهر ،ج ،2ص.699
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اهتم��ام وی در برگ��زاری مجالس بحث و گفتوگوی آزاد ،موجب گس��ترش مقطعی عقاید معتزلی
و ترجی��ح عقل بر نص گردید .عالوه بر خلفای عباس��ی و وزرای ایرانی آنها ،ایرانیان دیگری مانند
ابنمقفع ،در خانه خود جلسات علمی و مناظره برپامیکردند ،که افراد شرکتکننده در محفل وی را
64
یدادند.
بیشتر مظنونان دینی و اخالقی تشکیل م 
با روی کار آمدن س��امانیان و آلبویه ،دربار حكام محلی و وزیران ایرانی به صورت كانونهای
فعالیت فرهنگی درآم د و عالوه بر بغداد و بصره ،همدان ،اصفهان ،ری ،شیراز نیز كانونهای جذب
فرهنگی ش��دند .امیران بویهی مجالس مناظرهای تش��كیل داده و متكلمان ،فیلس��وفان ،منطقیان
و ...را دعوت كرده و از آنان میخواس��تند به بحث درباره مس��ائل فلس��فی ،كالمی و ادبی بپردازند.
این مجالس در رونق گرایش به عقل و اس��تدالل عقلی تأثیر بس��یار داش��ت .شیخ صدوق از سوی
رکنالدوله دیلمی در مناظرات ش��رکت میجس��ت 65.ابوعبداله بصری و علی بن عیس��ی رمانی در
حض��ور عزالدوله بختیار به مناظ��ره میپرداختند 66.در این مجلس عالمانی چ��ون ابوحام د مروزی،
ابوبكر رازی ،ابننبهان ،ابنكعب انصاری ،ابهری ،ابنطراره ،ابوالجیش خراس��انی ،ابوالوفاء مهندس،
ابنمعروف ،ابنابیشیبان ،و ابنقریعه حضور داشتند 67.عضدالدوله دیلمی مانند مربیاش ـ ابنعمید
ـ ب��ه علوم فلس��فی عالقمند بود و مردان فرهیخته را به خود نزدی��ك میكرد .او در قصرش برای
دانش��مندان اتاقی مخفی فراهم كرده بود كه در آنجا میتوانستند در خلوت كامل و دور از انظار به
مسائل مور د عالقه خود بپردازند 68.در دربار عضدالدوله در شیراز ابواسحاق نصیبی شاگر د بصری ،با
69
ابوبكر باقالنی به مناظره پرداخت.
وزی��ران آلبوی��ه خود اهل فض��ل و علم بودند و منزل��ت خاصی برای علما و ادب��ا قائل بودند.
یداد.
دربارش��ان محل تر دد آنها بود ،به گونهای که کاخهای امرا و حاکمان را تحتالش��عاع قرار م 
ابومحمد مهلبی وزیر معزالدوله ،که خو د نثرنویس و ش��اعری زبردست در زبانهای عربی و فارسی
بود ،گروهی از دانشوران و شاعران برجسته را در كنار خویش گردآورده و مجالس ادبی و علمی برپا
 .64کرمر ،ص.101
 .65توحیدی ،اخالقالوزیرین ،ص212ـ .209
 .66ابنندیم ،ص.196
 .67توحیدی ،اخالقالوزیرین ،ص208ـ.202
 .68كرمر ،ص.295
 .69همان ،ص.262
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میكردند 70.ابوعبداهلل بن سعدان وزیر صمصامالسلطنه ،بخشی از درآمد مالیاتی را به برپایی مجالس
علمی اختصاص داده بود 71.در مجلس او ،بزرگانی چون یحیی بن عدی ،ابوس��لیمان سجستانی و...
حاضر میشدند .در این مجلس ،علمایی از ادیان مختلف اسالم ،مسیحی ،صابئی ،زردشتی ،یهودی
حاضر میشدند 72.ابوالفتحبن عمی د و ابوالفضل بن عمی د از جمله وزرای ایرانی هستند كه در خدمت
نش��ر علوم فلسفی بودند .در زمان ابوالفتح بن عمید در بغدا د مجلس مناظره تشكیل میشد و بنا به
قول توحیدی این جلسات هر روز به گروهی اختصاص داشت .روزی به فقها ،روز دیگر به متكلمان،
وقتی به فیلس��وفان و ایامی به ادبا 73.ابوالفضل بن عمید (م 360ق) وزیر ركنالدوله 74،خود عالیق
فلس��فی داش��ت 75.او فرهیختگان را گرد خو د جمع میكرد و ابوعلی مسكویه و ابوالفر ج اصفهانی از
ی حضور
جمل��ه فرهیختگان حاضر در مجلس اویند 76.در مجالسصاح��ببنعباد نیز افراد مختلف 
مییافتند .در این جلس��ات درباره تفس��یر و معانی آیات قرآن بحث میش��د .از جمله عالمان حاضر
در مجالس صاحب میتوان به ابوحیان توحیدی 77،دامغانی ،ابنبابویه ،حصیری ،عتابی ،ابیالحس��ن
بصری ،و ابوسلیمانسجس��تانی اشاره كرد 78.حضور افرا د از مذاهب و گرایشهای فکری و عقیدتی
مختلف در مجالس علمی که در دربار خلفا ،امرا و وزرا تش��کیل میشد ،نشانگر غلبه روحیه تسامح
مذهبی بر جامعه اس�لامی و محافل فرهنگی اس��ت .این فضای مناسب ،به تبادل آزادانه اندیشهها
و رونق فرهنگی جامعه اس�لامی در قرون دوم تا چهارم هجری به ویژه دوره آلبویه كمك بس��یار
کرد .به نظر میرسد یکی از دالیل این شور و نشاط علمی و فرهنگی تا حد زیادی مرهون سیاست
تس��امح مذهبی اقتدار رسمیجامعهاست .از سویی تس��امح و تساهل مذهبی و از سوی دیگر خرد
دوستی و اندیشمندی طبقه حاکم در این دوره تشکیل چنین مجالسی را ممکن میساخت .چنانچه
 .70مسكویه ،ج ،6ص.163
 .71ظهیرالدین الروذراوری ،ذیل تجارباالمم ،تحقیق :ابوالقاسم امامی (طهران :دارسروش ،)1379 ،ذیل وقایع  ،373ص.85
 .72كرمر ،ص.107
 .73توحیدی ،اخالقالوزیرین ،ص.410
 .74وی شیعه امامی بود .خانواده او در مناصب وزارت و كتابت خدمت میكردند .كرمر ،ص332ـ.331
 .75توحیدی ،اخالقالوزیرین ،ص.284
 .76كرمر ،ص.334
 .77فیلس��وف و متکلم معتزلی ،از كاتبان ایرانی بو د که جواز حضور در مجالس فلس��فی و انجمنهای ادبی را داشت و با پشتكار
تفاس��یر و دیدگاههای فرهیختگان را ثبت میكرد .پس از تهاجم رومیان و آش��وب پس از آن در بغداد ،و غارت خانهاش به ری رفت
و در دربار صاحب بن عباد به كار استنس��اخ پرداخت .به دلیل اختالف با صاحب ،علیه او و ابنعمید كتاب اخالق الوزیرین را نوش��ت؛
كرمر ،ص.299
 .78توحیدی ،اخالق الوزیرین ،ص.254.251
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علما و ادبا زینتبخش دربارها محس��وب ش��ده و حاکمان به وجو د آنان و نشست و برخاست با آنان
افتخار کرده و در این امر بر یکدیگر س��بقت میجس��تند .بیمناسبت نیست این مبحث را با سخنان
ابوسلیمان سجستانی ،در ستایش از تسامح و انصاف عضدالدوله که گویاترین و مستدلترین سخن
در تبیین منزلت علم و عالم در این دوره است ،به پایان برسانیم« :شاهنشاه ...آنهارا تقویت كرده،
گفتارش��انرا منزلت بخشیده و بند از زبانایشان برداشته تا هر یك از آنها معتقدات فرقه خویش
را بدون تقیه ابراز كند و در نتیجه آش��كار ش��و د آنچه آنها ادعا میكنند و معلوم ش��و د آنچه بدان
معتقدند و حق از باطل جدا ش��ود و چنان امنیتی پدی د آمد كه كس��ی با زبان تعصب دینی به دیگری
79
هجوم نبرد».
ج) ایرانیان و حمایتاز ترجمهیآثار علمی و فلسفی
در صدر اسالم و قرن نخست قمری ،به دلیل اهتمام مسلمانان و خلفا به گردآوری قرآن و احادیث،
ترجم��ه آثار علمیس��رزمینهای دیگر چندان مور د توجه نبود .حت��ی طب با همه ضرورتش مجال
رایج شدن به صورت دانشی مکتوب پیدا نکرد .ترجمه در دوره بنیامیه به ندرت صورت میگرفت.
بنا بر گزارش��ی از قفطی ،عمر بن عبدالعزیز در انتشار ترجمهای از کناش اهرن ،چندان تردید داشت
که چهل روز آن را بر س��جاده خویش نها د و دعا و تأمل کرد 80.بیش��تر آثار ترجمه شده در این دوره
توس��ط ایرانیان و به منظور نش��ر فرهنگ ایرانی بود .ابن ندیم از ترجمه چند کتاب فارسی از جمله
رس��تم و اسفندیار و بهرام ش��وش در اواخر دوره اموی خبر داده است 81.عالوه بر ترجمههای علمی
پراکنده در دوره بنیامیه ،در عهد عبدالملک به انگیزه تحکیم قدرت و نظارت بر دیوانها ،دیوانهای
82
شام و عراق از رومی و فارسی به عربی ترجمه شدند.
ای��ن وضعی��ت در دوران خالفت بنیعباس ،متفاوت ش��ده و با حمایت مس��تقیم خلفا و وزرای
ایرانیشان به امر ترجمه آثار و متون ،سبک و سیاقی نو بخشید .به ویژه به روزگار هارون و مأمون،
و با نفوذ خاندان ایرانی برامکه و سهل به تأسیس و تقویت مرکز بیت الحکمه انجامید .در عصر این
خلفا ،عالمان مدارس فلس��فی مناطق اسکندریه ،انطاکیه ،آمد ،نصیبین ،رها ،حران و جندیشاپورکه
با زبانهای گوناگون آش��نا بودند ،مور د توجه خلفایی چون منصور ،هارون ،مأمون و ...قرار گرفتند.
 .79كرمر ،ص.388
 .80قفطی ،تاریخ الحکما ،به کوشش بهمن دارائی (تهران :دانشگاه تهران ،)1371 ،ص .442
 .81همان ،ص.541
 .82همان ،ص.635
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بهگونهای که دربار عباس��یان کانون حضور این افراد ش��د .این افراد نقش مهمی در انتقال علوم به
زبان عربی ایفا کردند .به گفته قاضى صاعد بن احمد االندلسى :عرب در صدر اسالم و عصر اموى
جز به لغت ،احكام شریعت و اندكى از صناعت طب به علوم دیگر توجهى نداشت .چون خداى تعالى
دولت به هاشمیان دا د و پادشاهى به میان ایشان آورد ،همت بر آن نهادند كه آنچه مور د غفلت بوده
تدارك ش��ود .نخستین كس��ى از آنان كه به علوم توجه كر د ابوجعفر منصور بود .منصور که خود در
83
فقه دستی داشت و به علوم فلسفی و مخصوص ًا نجوم راغب بود ،منجمان را به دربار خود فراخواند
و عدهای را برای آوردن کتب اوایل به روم فرس��تاد .همچنین دس��تور ترجمه علوم اوایل را داد .در
84
دوره وی ،آثار بسیار مهمی در نجوم ،طب ،ریاضیات و حتی منطق ترجمه شد.
پس از منصور با رکود ترجمه در دوران جانشینان او مهدی و هادی ،به روزگار هارون الرشید ،با
گش��ودن دست یحیی بن خالدبرمکی و پسرانش برای هفده سال زمینه بسط و نفوذ فرهنگ ایرانی
را بیش از پیش فراهم آورد .بس��یاری از ایرانیان مانن د ابن مقفع ،موس��ی بن نوبخت و پس��رانش،
حس��ن بن س��هل ،و ...در بیت الحکمه به ترجمه متون ایرانی پرداختند 85.در زمان برمکیان ،ترجمه
کتابه��ای ایران��ی ،یونانی و هندی ،مورد توجه قرار گرفت .به دس��تور یحیی برمکی کتابهایی از
هند درباره مذاهب هندوها به ایران آورده و صدها دانشمند موظف به ترجمه و تحریر آثار فلسفی و
علمی بیگانه به ویژه ایرانی و هندی ش��دند 86.یحیی بن خالد برمکی ،سفارش ترجمه کتاب السموم
را به مترجم هندی به نام منکه داد تا در بیمارستان بغدا د از آن استفاده شود .کتاب به پهلوی ترجمه
ش��د 87.ترجمه و تفسیر مجسطی بطلمیوس را برخی به تشویق او دانستهاند که چون تفسیر نخست
ابوح ّس��ان و َس��لْم ،صاحب بیت الحکمه را بر این کار گمارد و آنان به خوبی از عهده
او را قانع نکردَ ،
برآمدند 88.اهتمام یحیی و فرزندانش ،جعفر و فضل ،به برپایی مجالس مناظره ،جمعآوری کتب اوایل
و تشویق به ترجمه آنها چندان بو د که آنان را در مظان اتهام زندقه قرار داد 89.عالوه بر کتابهای
 .83ابنالعبری .تاریخمختصر الدول .ترجمه عبدالمحم د آیتى (تهران :علمى و فرهنگى ،)1377 ،ص.187
 .84ابنخلدون ،مقدمه ،ج ،2ص.1004
 .85ابنندیم ،ص536ـ541؛ ابنخلدون ،مقدمه ،ج ،2ص.1016
 .86مسعودی ،مروجالذهب و معادن الجوهر ،ج ،2ص.342 ،371
 .87ابنندیم ،ص.446
 .88همان ،ص.482
 .89هم��ان ،ص601؛ مطهر بن طاهر مقدس��ى ،آفرین��شو تاریخ؛ ترجمه البدء و التاریخ ،ج ،2ترجمه محمدرضا ش��فیعىكدكنى
(تهران :آگه ،)1374 ،ص.968
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ایرانی در این دوره ،نخس��تین ترجمههای فلسفی 90توسط یحیی بن بطریق انجام شد 91.مأمون که
خو د با فقه و کالم آش��نا بود 92،به علوم اوایل به ویژه آثار ارس��طو توجهی ویژه داشت ،و ابنبطریق
ن کتابهای فلسفی یونان را از
را برای آوردن کتابهایی از علوم باس��تانی به روم فرستاد 93.همچنی 
94
قبرس وار د کرد.
در دوره دوم خالف��ت عباس��ی ،بهرغم کاهش نفوذ ایرانی��ان و غلبه ترکان بر نهاد خالفت ،و
موضعگیریه��ای دینی در قبال ترجمه علوم اوایل که از نظر آنها بدعت بود ،نهضت ترجمه هم
چنان ادامه یافت ،و دارالترجمه به همت ایرانیانی چون بنوموس��ی ،خاندان بختیش��وع ،و یوحنا بن
ماس��ویه رونق بیشتری گرفت 95.به سفارش بنوموس��ی کتابهای جالینوس به عربی ترجمه شد.
آنان هم چنین عدهای را برای آوردن کتابهایی در فلسفه ،هندسه ،موسیقی ،حساب و طب به روم
فرستادند 96.به تشویق خاندان بختیشوع و یوحنا بن ماسویه آثار دیگری از سریانی به عربی ترجمه
ش��د 97 .حنین بن اس��حاق و شاگردانش بسیاری از آثار ارس��طو و برخی آثار افالطون و مشائی را
ترجمه کردند 98.با قدرتگیری آلبویه و ترویج روحیه تساهل و تسامح فرهنگی و دینی ،دانشوران
و مترجمان برجسته مسلمان و مسیحی به کار ترجمه و تألیف پرداختند .در سده چهارم ،مترجمان
101
بزرگی چون بشر بن ابوبشر بن متی ،یحیی بن عدی و شاگردانش 99،ابن زرعه 100،ابوعلی سمح،
 .90مس��لمانان با منطق ارس��طو پیش از س��ایر مباحث فلسفه آشنا ش��دند؛ ابنندیم ،ص455ـ454؛ به گفته ابنندیم ،ایرانیان در
گذشته از فلسفه و منطق چیزهایی را به فارسی درآورده بودند که عبداهلل بن مقفع و ...آنها را به عربی برگرداندند .همان ،ص.441
 .91همان ،ص.459
 .92همان ،ص.191
 .93همان ،ص444ـ.443
 .94سیوطی ،ص.370
 .95اهمیت این دانش��مندان ،حمایت مالیاز مترجمان ،تش��ویق آنان در ترجمه آثار مهم و کاربردی و نظارت بر آثاری که ترجمه
آنها ضرورت داشت بود .همان ،ص.444
 .96همان ،ص.444
 .97همان ،ص.444
 .98حنین رسالههای فلسفی جالینوس مانند «تاب فی البرهان و فی القیاسات الوضعیه» و «فی ان المحرک االول ال یتحرک» و
«جوامع کتب افالطون» و «السیاسه و النوامیس» افالطون را ترجمه کرد .او همچنین بخشهای عمدهای از ارغنون ارسطو را ترجمه
و تفسیر کرد .همان525 ،ـ455 ،524ـ.454
 .99كرمر ،ص173ـ.172
 .100ابوحیان توحیدی ،االمتاع و الموانس��ه ،تحقیق غرید الش��یخ محم د و ایمان الشیخ محم د (بیروت :دارالكتاب العربی،)2004 ،
ج ،2ص61 ،141؛ ج ،1ص25ـ34 ،26ـ.33
 .101همان ،ج ،1ص.26
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ترجمههای فلسفی دقیقتری فراهم آوردند.
نظیف رومی 102،و ...با تکیه بر آثار مترجمان پیش��ین،

به جز افالطون و ارس��طو ،آثار بیست فیلسوف مش��ائی و نوافالطونی از جمله نیکوالس دمشقی،
103
فرفریوس و اسکندر افرودیسی ترجمه شد.
در اواخر دوره آلبویه ،از رونق نهضت ترجمه کاسته شد .علت این امر این بو د که تا این دوره،
بیشتر آثار ارزشمن د یونانی و ایرانی و هندی به عربی ترجمه شده و آثار علمی و فرهنگی که درخور
احتیاجات دانشوران باشد باقی نمانده بود .به نظر میرس د در عهد آلبویه تقاضایی برای ترجمه آثار
یونانی و ...وجود نداش��ت و حامیان خواس��تار تولیدات علمی و تألیفات اصیل بودند .بیشتر شاگردان
مس��لمان یحیی بن عدی از جمله ابوس��لیمان سجس��تانی ،توحیدی و قومس��ی برخالف شاگردان
مسیحی او ،به استنساخ ،ترجمه و تصحیح متون نپرداختند ،بلکه اقدام به تألیف آثار مستقل فلسفی
104
کردند.
د) ایرانیان و حمایت مالیاز علما
از دیگر شاخصههای مهم فرهنگی این دوره حمایتهای مالی خلفا و وزرا ،از علما ،ادبا و فقها
اس��ت؛ ضمن آن که منزلت خاصی برای حضور آنان در محافل درباری قائل بودند .شعرا ،علما
و فقها مورد حمایت حکومت عباسی بودند و برخی از آنان مستمری دریافت میکردند .مأمون
برای نش��ر اندیش��ههای معتزله ،اقدام به حمایت مالی از علمای معتزلی کرد .به دستور خلیفه،
105
س��الی 60.000درهم به ابوالهذیل پرداخت میشد .او این مبلغ را میان معتزله توزیع میکرد.
وزرا ،امیران و بزرگان نیز از علما حمایت میکردند .علی بن فرات در دو سال وزارت نخستینش،
یداد .در سال  312قمری او پولهایى میان دانشجویان
سالیانه بیستهزار دینار صله به شعرا م 
ادب و حدیثنویسان پخش كرد .زیرا شنید گاهى آنها از هزینه كردن یك دانگ سیم یا كمتر
از آن نیز براى زندگى خو ددارى كرده ،آنرا به هزینه كاغذ و مركب مىرس��انند .ابنفرات كه
به گشاد هدلى و نیكخواهى شهرتداشت و مال فراوان میان شاعران پخش میکرد ،چون این
س��خنان ش��نی د گفت :كمك به زندگى اینان براى من شایسته باشد ،پس بیستهزار درم براى
 .102كرمر ،ص.194
 .103ابنندیم ،ص476ـ.475
 .104توحیدی ،االمتاع و الموانسه ،ج ،1ص213ـ211؛ ج ،2ص145ـ .139
 .105ابنالمرتضی ،ص.49 ،46
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هزینه ایش��ان داد 106.پس��ران شاکر منجم (بنوموس��ی) در حمایت از ترجمه و نشر علم ،علما و
مترجم��ان را تحت حمایت خود قرار دادند .به گفته ابنندیم بنوموس��ی به گروهی از مترجمان
چون حنین بن اس��حاق ،جیش بن حس��ن ،ثابت بن ق��ره و ...ماهیانه ح��دود  500دینار برای
اشتغالش��ان به امر ترجمه میپرداختند 107.اساس�� ًا هزینه کردن بخش��ی از درآمد دیوانها برای
حمایت مالی از دانش��مندان و ...از وظایف وزیران در این دوره بوده اس��ت و با نام خری د کاغذ و
لوازم التحریر این وجه به آنان اعطا میشد 108.این موارد که به کرات در منابع این دوره مشاهده
ندهنده توجه به تربیت افراد شایسته ،عالم ،تأمین مالی آنها ،و گذران زندگی از
میش��ود ،نش��ا 
طریق کسب علم میباشد .در واقع دانشاندوزی یکی از راههای کسب درآمد شد.
هـ) ایرانیان و وارداتکاغذ و کتاب
مصرف کاغذ یکی از ش��اخصههای مهم نش��اندهنده وضعیت علمی جوامع اس��ت .از اینرو،
رش��د نرخ مصرف کاغذ و صنایع وابس��ته به آن در تعیین پیش��رفت فرهنگی ـ علمی جامعه
اهمیت دارد .بررس��ی این ش��اخصه در خالفت عباسی نش��ان از مصرف و واردات باالی کاغذ
بخصوص در دوره نخست آن دارد که توجه خاصى به استنساخ و صحافی ـ دیوانهاى علمى
و دفاتر میش��د 109.در آغاز ،دفاتر مخصوص استنس��اخ علوم و كتب محتوى نامههاى دیوانى
و اح��كام اقطاعه��ا و چكها را بر روى چرمهاى نازكى مینوش��تند كه صنعتگران آنها را به
روشى هنرى از پوست حیوانات تهیه میكردند 110.پس از گذشت زمان و ازدیاد تألیف و تدوین
کتب و رس��االت ،نامههاى دیوانى و چكها و ...كاغذهاى پوس��تى كمیاب ش��د و پاسخگوی
نیازمندیه��اى نوش��تاری و کتابت نب��ود .از اینرو ،عالوه بر واردات کاغذ ،س��اختآن نیز در
داخ��ل ضرورت یافت .در آغ��از کاغذ مصرفی از طریق واردات تأمین میش��د .به گونهای که
111
یکی از اقالم وارداتی در شهرهای مختلف جهان اسالم کاغذ بود .کاغذ از شهرهای طبریه،
 .106مسکویه ،ج ،5ص183ـ.182
 .107ابنندیم ،ص.444
 .108مسکویه ،ج ،5ص.293
 .109ابنخلدون ،مقدمه ،ج ،2ص.841
 .110به گفته ابنخلدون علت اس��تفاده از کاغذهای پوس��تی را كثرت رفاه ،كمى تألیفات در صدر اس�لام ،عدم توسعه نامههاى
دیوانى و چكها در آن دوران ،اهمیت دادن به نوشتهها و عالقمندى به درستى و استوارى آنها بود؛ مقدمه ،ج ،2ص.841
 .111مقدسی ،احسنالتقاسیم ،ج ،1ص.253
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دمش��ق 112،س��مرقند 113و مصر 114وارد میش��د .با توسعه استنس��اخ و صحافی ،برخی از خلفا،
وزیران و امیران ،درصد د س��اخت کارخانجات تولید کاغذ برآمدند .از جمله کسانی که در تولید
کاغذ نقش مهمی داش��تند میتوان به برامکه و برخی از امرای طاهری اش��اره کرد .فضل بن
ی نخس��تین کس��یاست كه دستور ساخت كاغذ را داد .آنگاه كه كاغذ ساخته شد،
یحیى برمک 
فرمان داد نامههاى دیوانى و چكهاى س��لطان را روى كاغذ معمولى بنویس��ند و سپس مردم
نیز این نوع كاغذها را براى نامههایىكه بهسلطان و دستگاه دولت مىنوشتند و هم بهمنظور
تألیفات و كارهاى علمى برگزیدند و تا جایى كه مىخواس��تند صنعت كاغذسازى ترقى كرد و
115
به بهترین شیوهاى ساخته میشد.
در دورهمأم��ون و معتص��م تولی د کاغذ هم چنان ادامه یافت .خلیفه ،كاغذس��ازان س��امرا را كه
آبوهوای آن مس��اع د س��اخت کاغذ بود ،فراخواند و به آنها امر كرد تا در آنجا كاغذ بس��ازند .اما
کاغذهای ساختهش��ده خش��ك بودند و زود خر د مىش��د 116.در این دوران مردم بغداد از نوعی کاغذ
اس��تفاده میکردند که میتوانس��تند آن را پاک کرده و دوباره بر آن بنویسند 117.در زمان طاهریان،
تولی�� د کاغذ توس��عه یافته و خراس��ان یکی از مراکز تولی��د کاغذ بود .کارگران چینی در خراس��ان،
ی مانندکاغذ چینی تولی د میکردند که به کاغذ خراسانی معروف بود .اهتمام امیران طاهری
کاغذهای 
بهساخت کاغذ به حدی است که نام آنها برکاغذها گذاشته شد .کاغذهای نوحی ،جعفری ،طلحی
و طاهری از آن جملهاند 118 .رواج کاغذ باعث رونق استنساخ و افزایش چشمگیر کتاب شد .بسیاری
از علما و بزرگان مبالغ بس��یاری صرف خرید کاغذ میکردند .افزایش مصرف کاغذ بر نرخ آن تأثیر
میگذاش��ت .در زمان وزارت علی بن فرات بهاى ش��مع و کاغذ افزایش یافت؛ علت این امر استفاده
بس��یار زیا د ش��مع و کاغذ در این دوره است .به گفته مسکویه «كاربرد كاغذ و شمع او را هیچ كس
نه پیش از او داش��ت ،نه پس از او .هرگاه به وزارت مىنشس��ت نرخ شمع و یخ و كاغذ گران مىشد
 .112مقدسی ،احسنالتقاسیم ،ج ،1ص.254
 .113همان ،ج ،1ص477؛ ابوبكر احمد بن محمد بن اسحاق ابنالفقیه همدانى ،مختصر البلدان ،ترجمه ح .مسعو د (تهران ،بنیاد
فرهنگ ایران ،)1349 ،ص.82
 .114ابنالفقیه همدانى ،ص.83
 .115ابنخلدون ،مقدمه ،ج ،2ص.842
 .116ابنالفقیه همدانى ،ص.85
 .117همان.
 .118ابنندیم ،ص.36
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و هرگاه بركنار مىشد ،ارزان مىگردید».
کتاب از جمله اقالمی اس��ت که از دوره بنیامیه وارد جامعه اس�لامی ش��د و با توسعه فرهنگی
زمان عباس��یان واردات آن از س��رزمینهای دیگر ،افزایش یافت .خلفا و وزرای ایرانی آنها اهتمام
بس��یاری به وارد کردن کتاب داش��تند .گزارشهایی از واردات کتابه��ای ریاضیات و طبیعیات به
فرمان منصور 120و مأمون 121نقل ش��ده اس��ت .از جمله وزیران ایرانی که اهتمام بس��یار به واردات
کتاب به خصوص آثار ایرانی و هندی داش��تند ،برامک��ه بودند .به روزگار وزارت برامکه و به توصیه
آنها کتابهایی از ایران ،هند و یونان آورده و ترجمه شد 122.عالوه بر خلفا و وزیران آنها ،برخی از
دانش��وران بزرگ ایرانی نیز اهتمام بسیاری به وارد کردن کتاب داشتند .از جمله کسانی که کوشش
بسیاری در آوردن کتاب از روم داشتند ،فرزندان شاکر منجم بودند .به دستور آنها ،حنین بن اسحاق
و چند تن از مترجمان بیتالحکمه را برای آوردن کتابهایی در فلس��فه ،هندسه ،موسیقی ،حساب
123
و طب به روم فرستادند.
119

نتیجهگیری
جامعه اسالمی ،طی چهار قرن اول هجری قمری شاه د تحول مهمی در بافت قومیتی ساختار قدرت
و سیاستگذاریها بود .در قرن اول هجری قمری حاکمیت محض عربی بر ساختار قدرت سیاسی
خالفت غلبه داش��ت ،سیاس��تگذاریهای این دوره ،بر فتوحات و امور اقتصادی متمرکز بود و امور
فرهنگی کمتر مرکز توجه قرار داشت .مهمترین امور فرهنگی و علمی مور د تأکی د در این قرن ،نشر
ش��فاهی س��یره و قول پیامبر بود .در نیمهی اول قرن دوم هجری قمری ،تعداد زیادی از ایرانیان و
دیگر اقلیتهای قومی و مذهبی به ساختار قدرت راه یافتند ،اما در این دوره حضور ایرانیان درکانون
قدرت تنها از طریق منصب دبیری بو د و در عرصه سیاستگذاریها نقشی نداشتند.
در نیمه دوم قرن دوم هجری قمری ،با به قدرت رس��یدن خالفت عباس��یان ،زمینه برای حضور
بیشتر ایرانیان در ساختار قدرت سیاسی فراهم شد ،و برخالف قرن گذشته در عرصه سیاستگذاریها
نق��ش مهمی ایف��ا کردند ،به طوری که میتوان گفت قدرت در میان اعراب و ایرانیان توزیع ش��ده
 .119مسکویه ،ج ،5ص183ـ.182
 .120ابنخلدون، مقدمه ،ج ،2ص.1004
 .121ابنندیم ،ص ،443ابنخلدون، مقدمه ،ج ،2ص.1004
 .122ابنندیم ،ص.409
 .123همان ،ص .444
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ی این قرن در جهت حمایت مالی از علما ،برپایی جلس��ات مناظره ،نشر
بود .سیاس��تگذاری فرهنگ 
و ترجمه علوم عقلی و فلسفی بود .ساخت دارالترجمه برای ترجمه علوم از زبانهای دیگر به عربی
و نیز س��اخت کتابخانه از دیگر دستاوردهای فرهنگی این دوره است .در این قرن ،نخستین مذاهب
کالمی و مجادالت کالمی میان مسلمانان شکلگرفت.
در قرن سوم هجری قمری بهرغم حضور ترکان در ساختار قدرت ،تمرکز قدرت در دست خلفای
بنیعباس بود .دبیران و وزیران از میان ایرانیان انتخاب ش��ده و قدرت زیادی داش��تند .خاندانهای
ایرانی مانند خاندان س��هل ،امور دیوانی و اداره کش��ور را برعهده داش��تن د و وزیران بر خلفا تس��لط
داشتند .سیاستگذاری فرهنگی این قرن در جهت نشر و ترجمه علوم عقلی و فلسفی ،رونقبخشی
ب��ه بازار کت��اب ،واردات کاغذ و کتاب ،حمایت مالی از عالمان ،و توس��عه مراکز علمی تحقیقی بود.
رونق بخش��ی به دارالترجمه ،اس��تخدام مترجم برای ترجمه علوم از زبانهای دیگر به عربی و نیز
ساختکتابخانه از دیگر دستاوردهای فرهنگی این دوره است.
با تمرکز قدرت در دست امیران ترک ،زمینه برای حضور رسمی ترکان در عرصه سیاستگذاریها
فراهم شد .در این دوره کارها بیشتر با تسلط ترکان و تدبیر وزیران و دبیران ایرانی انجام میگرفت.
ن ایرانیان و ترکان توزیع ش��ده بود ،تا اینکه در نیمه دوم قرن
بنابراین میتوان گفت قدرت در میا 
چهارم هجری قمری ،با فتح بغداد توس��ط آلبویه ایرانی ،خلیفه کام ً
ال به مقامی تش��ریفاتی تبدیل
ش�� د و قدرت اصلی در اختیار بویهیان ایران و وزرای آنها قرار گرفت .در این دوره با کنار گذاش��ته
ش��دن ترکان از س��اختار قدرت ،تمرکز قدرت و عنصر فعال در عرصه سیاستگذاریها تنها ایرانیان
ی این دوره ،برای رونقبخش��ی به تألی��ف کتاب و حمایت مالی
بودند .سیاس��تگذاریهای فرهنگ 
از عالمان ،و توس��عه مراکز علمی تحقیقی صورت میگرفت .کتابخانههای بس��یاری در ش��هرهای
مختلف دوره آلبویه س��اخته ش��د .عالوه بر این دارالعلمهایی برای نش��ر علوم و حمایت از طالب
س��اخته ش��د .تألیف و ترجمه علوم عقلی و فلسفی ،ساخت کاغذ و کتابخانه ،رونق صنایع وابسته به
آن ،و پرداخت حقوق به طالبان و خوانندگان کتب کتابخانهها از دیگر سیاس��تگذاریهای شاخص
فرهنگی این دوره اس��ت .دربار آلبویه و وزرایشان در این دوره محفل علمی برای حضور عالمان و
متکلمان و فقها بود .در این دوره عالوه بر ترجمه آثار فلس��فی یونان ،متکلمان مسلمان به تولیدات
علمی و تألیف کتاب پرداختند .به طورکلی میتوان گفت با تراکم قدرت در نزد ایرانیان ،جهان اسالم
چه��ره فرهنگیتری به خود گرفت و با حضور تأثیرگذار آنان در کانون قدرت ،سیاس��تگذاریها بر
امور فرهنگی و توس��عه معارف علمی و عقلی و نیز تس��امح و تساهل مذهبی تمرکز یافت و درهای
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جامعه اسالمی به روی محصوالت علمی مناطق دیگر گشوده شد .رهآورد چنینسیاستگذاریهایی
آش��نایی مسلمانان با دس��تاوردهای علمی متفکران دیگر مناطق و تحول معرفتی و روشی آنان بود.
ایرانیان تمام مراحل علمی را به طور همگون و منسجم پیش بردند .ترجمه متون گذشتگان ،تألیف
کتاب ،واردات و ساخت کاغذ ،تأسیس کتابخانه و نگهداری آن ،ترویج فرهنگ کتابخوانی با پرداخت
حقوق و مس��تمری ،بهکارگیری عالمان و دانش��مندان در مقامات و مناصب مختلف ،منزلت باالی
آنان نزد حاکمان و بالتبع در میان مردم ،هر کدام پلههای نردبان ترقی فرهنگی یک جامعه به سوی
پیشرفت و توسعه است ،که در این زمان با جدیت پیگیری میشد .سیاست تربیت ،توجه و شناسایی
افرا د شایس��ته و بهکارگیری آنها در س��طوح مختلف اجرایی و علمی از بهترین سیاستگذاریهای
فرهنگی ایرانیان در این دوره است که به درستی آن را سرلوحه اعمال خو د قرار دادند ،به حدی که
این قرون را میتوان عصر حکومت دانشمندان و عالمان نام برد.
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