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 -9عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایران.
 -5مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه ،ایذه ،ایران.

چکیده
پیشررفت علمری تمردن اسرالمی اهرر ره بره عییرد بسریارا از ملییران مخراز

بررا آن ،از

تمدنهاا پیشین (ایران ،روم ،مصر و )...نشأت هرفته ،وزی بایرد پیشررفتهراا علمری ههران را
مرهون عازمان و اندیشمندان این تمدن بزرگ دانست .با بوهرود آمردن ایرن نهضرت علمری در
عصر عباسی ،خدماتی در عرصه علم و دانش و همچنین اختراعات و اکتشافات به مرردم ههران
تیدیم شد .در این خصوص نیاز بود که با این نوع دانش افزایی تمدن اسالمی در عصرر عباسری
بیشررتر آشررنایی صررورت هیرررد و در مررورد عوامررف پیشرررفت و افررول آن در ایررن دوره م ررازبی
همعآورا و بیان شود .این ادوار علمی نهضت ترهمه شرامف سره دوره اسرت کره دور اول در
اوایف عصر عباسی و شروع آن در زمان حکومت منصور و پایان آن وفاتهارونازرشید بروده و
عصر میانی از زمان حکومت مأمون تا سال 300ه.ق است و عصر افول آن از سرال  300هجررا
تا نیمۀ اول قرن هارم هجرا ادامه داشته است.
واژههای کلیدی :ادوار ،تمدن اسالم ،عباسیان ،نهضت علمی.
* نویسنده مسؤول

kyanoosh49@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسأله
تمدن اسالمی بعد از انتشار در مردم دیگر سرزمینها از تمام هوانب بخصوص از نظر علمی
توانست خدمات زیادا در ههان عرضه دارد.در اوایف ظهور آن مردم شربه هزیرر عربسرتان از
نظر سواد و دانش در س ح پایینی بودند ،ویا اینکه مردمری بیسرواد بودنرد زیررا شررایگ زنردهی
آنان طورا بود که کمتر به علم ودانش اهمیّت دهند و سواد در روند زندهی آنان کم اثر برود.
زندهی بادیه نشینی و بیابانگردا آنان شرایگ مناسبی را براا کسب علرم ودانرش ایجرام نمری
کرد .با ظهور نبی اکرم اسالم (ص) در ایرن سررزمین و نرزول آیرات قررآن در میران مسرلمانان،
میدمات دانش و سواد آموزا پی ریزا شد .در این خصوص بنا به آموزههراا قررآن مبنری برر
هایگاه علم و علم اندوزا «هف یستوا ازّذین یعلمون و ازّذین ال یعلمون» ،و همچنین سفارشات
پیامبر اسالم براا یادهیرا سواد حتی در دورتر ین نی ه زمین(سین یا رین) باشرد مسرلمانان را
واداشت تا به این امر مهم زبیک هفته و به طرف آن حرکت کنند.
در اوایف آموزش از مساهد و برمبناا حفظ و روخوانی آیات قرآن صرورت هرفرت و کرم
کم یادهیرا سواد در میان مسلمانان هسترده و فراهیرر و از اهمیّرت ویر هاا برخرودار هردیرد.
روند یادهیرا علم و دانش در تمدن نوظهور اسالمی در عصر زنردهی پیرامبر برزرگ اسرالم و
عصر خلفاا راشدین و عصر حکومت بنی امیه و با فتح سرزمینهاا همجوار فراز و نشیبهراا
زیادا بوهود آورد تا اینکه در عصر حکومت خلفاا عباسی یرک پیشررفت عمیر و همردهاا
صورت هرفت .در عصر عباسیان به دزیرف توهره عردّهاا از خلفراا عباسری بره دانرش افزایری و
مناسبات و رفت وآمد با مردم تمدنهاا پیشررفتۀ علمری پیشرن بخصروص حضرور اندیشرمندان
ایرانی به دربار عباسی ،بسیارا از علروم و کترب معتبرر ایرن تمردنهرا بره مرکرز خالفرت تمردن
اسالمی آورده شد و به زبان عربی ترهمره هردیرد .برا شرروع عصرر ترهمره و برپرایی مجراز
مباحث و مناظرات علمی در سرزمینهاا تلت سی ر حکومرت اسرالمی بره رونرد و پیشررفت
علمی کمک شایان هردید و عازمان و اندیشمندان بزرهی از میان مسلمانان ظهور کررد .امّرا در
اواخر قرن سوم و اوایف قرن هارم هجرا به دزیف کم توههی و بی اهمیّتری خلفراا عباسری در
این دوران و تجزیۀ سرزمینهاا تلت قلمرو تمدن اسالمی ایرن پیشررفت علمری رو بره نرزول و
افول رفت.
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در این پ وهش ما به ادوار نهضت علمی تمدن اسالمی در عصر خلفراا عباسری از خالفرت
منصور تا نیمه اول قرن هارم هجرا پرداخته و علف پیشرفت و یا عدم آن را مورد بررسی قررار
داده و ظهور عازمان و اندیشرمندان مسرلمان در عرصره اختراعرات و اکتشرافات و برتررا علروم
اسالمی م ازبی را همع آورا و بیان کرده ایم .در این ادوار کتب و آثار مربوط بره تمردنهراا
پیشرفتۀ کهن توسگ بسیارا از اندیشمندان به زبان عربری ترهمره هردیرد .ایرن میازره را در سره
فصف که شامف عصر آغاز نهضت علمی (ترهمه) و عصر میانی یا عصر طالیری پیشررفت علمری
(ترهمه) تمدن اسالمی و دور پایانی یا عصر افول و نزول را با بخشهاا هداهانه به هرر فصرف
تیسیم و توضیح داده ایم.
«بررسی ادوار نهضت علمی (ترجمه) تمدن اسالم در عصر عباسییان از آغیاز تیا
نیمه اول قرن چهارم هجری»
زیرردان دور خالفررت عباسرری را برره دو دوره تیسرریم مرریکنررد کرره هریررک از ایررن دو دوره
اختالفات زیادا با هم دارند .دور نخست که آن را عصر طالا عباسیان میهویند که از آغراز
پیدایش دوزت عباسی ( )935ترا مررگ مرأمون( )591ادامره مرییابرد .در ایرن دوره عباسریان بره
منتهاا درهۀ عظمت رسیده اند و تمدنی که از آن سخن میهوییم در این دوره ایجاد شرد .امّرا
دوره دوم یا آخرا را که روزهرار انل راط و تنرزل عباسریان بشرمار مریآیرد از زمران خالفرت
معتصم ( )591آغاز میشود و تا سیوط بغداد بدست مغوالن منتهی میشود در این مدت ثرروت
عظیم بدست آمده از بین رفت و دوزت اسالمی ضعی

شد و درپایان هم از میان رفت( .زیدان،

 .)531 ،9375امّا بیشتر ملییان سیر تلول نهضت علمری عصرر عباسریان را بره سره دوره تیسریم
کرده اند و در این ادوار تنها دور هارون و مأمون اسرت کره در آن ههشری عظریم برراا انتیرال
علوم از ممازک دیگر به ههان اسالم صورت هرفته است( .هان احمدا.)990 ،9317 ،
 -1عصر آغاز نهضت علمی( ترجمه) ( 111- 191ه.ق):
با مرگ مروان سل نت نکبت بار امویان پ

از  15سال منیرض شد و نزدیک به یرک قررن

دنیاا اسالم با حکومت عناصرا فرو مایه بی فرهنگ و الابازی روبرو بود که اهر بیردارا اممره
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اطهار و میاومت مردان پرهیزکار و مبارزات طوالنی و خسرتگی ناپرذیر افرراد مرؤمن و مخلرص
نبود ،یزا از اسالم باقی نمی مانرد و رسرم پرهیزکرارا از بریخ و برن کنرده مریشد(.بشرارتی،
 ،9371ج .)933 ،9بررا شکسررت امویرران و کشررته شرردن مررروان بررن حکررم در سرراحف رود فرررات
حاکمیت آنان بر بالد اسالمی پایان یافت و فرمانروایی خلفراا عباسری برا بره حکومرت رسریدن
ابوازعبرراس ملیررب برره سرفّا ازسررال 935ه.ق آغرراز شررد( .مسررعودا ،9370 ،ج- 555 ،5آربرررا
ودیگران .)965 ،9319 ،بنیان هذار خالفت عباسیان ،ابوازعباس سفا ( 935-936ه.ق) به دالیف
زیادا همچون دشواراهاا عصر استیرار نظام نوپاا عباسی ،میابف با مخازفان و شرورشهرا در
قلمرو خالفت اسالمی ،و کوتاهی عمر خالفتش هرهز نتوانست به علوم تروههی شایسرته داشرته
باشد (هان احمدا .)16 ،9317 ،دوران خلفاا عصر عباسی به وی ه عصرر اول عباسری (– 935
 )535آراسته به وهود ادیبان و شاعران و دانشمندان بود ،از این زلاظ با دور نخستین حکومرت
زومی هاردهم (9795- 9631م) امپراطورا فرانسه قابف میایسه است ،و درسرت در همرین اوان
که دوزت عباسی بر بالد اسالمی حاکمیت داشت ،اروپا در دور ههازت خویش به سر مریبررد.
عباسیان با مساعدت از ایرانیان ،مرکز خالفت خود را به بغداد کره در برالد فارسریان برود انتیرال
دادند .وقتی که بغداد از نظر علمی بسیار مشهور هردید این شهر از هر نظر مرورد توهره عازمران
کشورهاا دیگر ههان قرار هرفت .از امتیازات دوران حکومت خلفاا عباسی پیشررفت دانرش
و رغبت آنان به علم و بزرهداشت علما و ادباء قررار هرفرت ،بره طوریکره خلفراا عباسری ایرن
عازمان را به دربار خود دعوت میکردند ،و با آنان مجازست میکردند و بر سر یک سفره طعام
میخوردند و سخن میهفتند و به آراء و عیاید آنان اعتمراد مریکردنرد .در ایرن دوران عرازمی
نبود که به دارزسّالم (بغداد) مهاهرت و یا سفر نکرده باشد(.حَلَبی.)19 -53 ،9375 ،
علومی که مسلمانان بنا به طبیعت نیاز از تمدنهاا پیشن مانند ایران ،یونران ،سرریانی و هنرد
هرفتند و به زبان عربی ترهمه کردند علوم دخیله میهفتند .اخرذ ایرن علروم آن طرور نبرود کره
مسلمانان مستیالً هر یک از ایرن علروم را از کشرورا دریافرت نماینرد و برا سرایر علروم در هرم
بیامیزند و در پیشرفت علمی تمدن خود پیشرفتی حاصف شود نره ،بلکره میصرود ایرن اسرت کره
مسلمان ان خالصۀ بلثهراا رهرال علرم و فلسرفه و ادم را در ممازرک متمردن قردیم ،برا وهرود
اختالف امتها و دوزتها دریافرت مریکردنرد و در اقروام خرود متبلرور مریکردنرد .مسرلمانان
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قسمت اعظم آنچه از علم و فلسفه و طبّ و نجوم و ریاضیات و ادبیات نزد سایر تمردنهراا آن
روزهار بود به زبان عربی ترهمه میکردند (حَلَبی.)67 ،56 :9375 ،
دور نخسرت نهضرت علمری در تمردن اسرالمی از خالفرت منصرور ( 936ه.ق) شرروع و برا
وفاتهارون ازرشید (  913ه.ق) به پایران مریرسرد .ایرن دوره را بایرد نخسرتین هرام در نهضرت
ترهمه آثار علمی به زبان عربی دانست .از وی هیهاا ایرن عصرر حضرور بری شرامبه پزشرکان،
منجمان و ادیبان به دربار خالفت اسالمی و توهه بیش از پیش خلفاء بره تنجریم ،پزشرکی ،علرم
سیاست ،قصص و ادبیات و زندهانی فرمانرویان و شهریاران هذشته بروده اسرت .در ایرن دوران
مترهمان زیادا حضور داشتند که بسیارا از کتب علمی تمدنهاا پیشین را ترهمه میکردنرد
این افراد شامف :عبداهلل بن میفع که کتام کلیله ودمنه را از زبان پهلروا بره زبران عربری ترهمره
کرد ،هورهی

بن بختیشوع ،و فرزندش هبریف ،یوحنا بن ماسویه نصرانی ،ابوسرهف فضرف برن

نوبخت ،عالن شعوبی و تئوفیف منجم به کار ترهمۀ علروم بره زبران عربری مریپرداختنرد (.هران
احمدا.)990 :9317 ،
 -1-1دورۀ خالفت منصور ( 111- 151ه.ق)
منصور (936-951ه.ق) در دوران خالفتش به رغم مشکالت عصر تثبیت به خوبی بر اریکرۀ
قدرت سامان هرفرت( .خوانردمیر ،9333 ،ج ،)501 ،5وا برا بنراا شرهر بغرداد و انتیرال مرکرز
خالفت از کوفه بدانجا ،دوزتری قدرتمنرد و کارآمرد تشرکیف داد .عالقره و اعتیراد بریش از حردّ
منصور به علم نجوم و رصد ستارهان و طازع بینی موهرب شرده برود ،بردون اهرازه منجمران بره
کارا دست نزند از این رو با فراخواندن سرآمدان علم نجوم از سرزمینهراا ایرران و هنرد نرام
خررود را برره عنرروان نخسررتین خلیفررهاا کرره سررتاره شناسرران را برره دربررارش فرررا خوانررده رقررم
زد(.مسعودا )398/8 :9370 ،خواندمیر ،همان) .در رأس این هرروه از سرتاره شناسران ایرانری و
هندا ،نوبخت منجم ،از بزرهان خاندان مشرهور نروبختی قرارداشرت (ابرن نردیم-591: 9117 ،
 .)550منصور در ساختن بغداد بارها از دیدهاههاا نوبختی استفاده میکررد (خوانردمیر،9333 ،
ج .)501 ،5با راه یافتن سرتاره شناسران هنردا در سرال 956هجررا طری یرک هیئتری بره دربرار
منصور ،یکی از آنان کتابی به نام «سِند هند» با خود داشت که اطالعرات هرامعی در مرورد علرم
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نجوم و حسام هندا در آن ذکرر شرده برود( .مسرعودا ،همران ،ج .)76-77 ،9ایرن کترام بره
دستور منصور توسگ یکی از مترهمان بزرگ دربار او بنام ابراهیم فزارا ،به عربی ترهمه شد و
کتام ترهمه شده را بنام سندکبیر نام هذارا کردنرد کره ایرن کترام در عصرر مرأمون توسرگ
ملمد بن موسی خوارزمی خالصه شد و تا مدتها اساس زیج منجمران اسرالمی برود( .قف ری،
 .)379-373 ،9379منصور عالوه بر تنجیم به کسب معارف هدید هم عالقهاا وافر داشت .وا
با اعزام هیئتهاا بلندپایه به دربار قیصر روم ،از او خواست کتامها و مترون قردیمی یونرانی را
براا وا بفرستد .رومیان نیز کتام اقلیدس و برخری از علروم طبیعری دیگرر را بره دربرار خلیفرۀ
عباسی فرستاد .در پی این اقدام ،خلیفه عردهاا از سررآمدان فرن ترهمره را مرأمور کررد ترا ایرن
کتامها را به زبان عربی ترهمه نمایند( .ابن خلدون ،بی تا .)810 ،816 ،مسرعودا معتیرد اسرت
که منصور اوزین خلیفهاا بود که از زبانهاا بیگانه براا او آثارا به زبان عربی ترهمه کردند.
(مسعودا ،همان ،ج .)398 ،8ازبته ابن ندیم اعتیاد دارد که نخستین ترهمرههرا مربروط بره عصرر
خلفاا اموا است( .ابن ندیم9117 ،م .)300 ،از خلفاا عباسی نخستین فردا که به علم و ادم
و رواج آن میف شدیدا نشان داد منصور عباسی ( وفرات  951ه.ق)برود .از ابروازفرج اصرفهانی
نیف شده :وقتی که منصور پ

9

از دفن پسرش به قصر برهشت از وزیر خرود ربیرع 5خواسرت ترا

شعرا که میهوید( أمن ازمنون و ریبه تتوّهع) 3برایش بخواند ترا از طریر آن انردکی تسرکین
یابد .ربیع هر ه هشت کسی نیافت که این شعر را براا او بخواند .سپ

منصور هفت :بره خردا

بی رغبتی اهف بیتم براا خواندن این شعر از مصیبت مرگ فرزندم عظریم ترر و شردیدتر اسرت.
منصور دفاترا از اشعار نروادر و برا ارزش داشرت کره در حفرظ و حراسرت آنهرا توهره زیرادا
داشت و حتی در هنگام مرگ به فرزندش مهدا وصیت کرد که در حفاظت از این دفراتر شرعر
دقت زیادا داشته باشد .منصور عالوه بر شعر و ادم در روایت احادیرث از راویران برود .او در
سرودن شعر ذوقی داشت و شعر شاعران را مورد انتیراد قررار مریداد و منلرول و مسرروق را از

 9ر .ک ،به کتام االغانی ازابوازفرج اصفهانی ،ج ،6ص  ،69اپ بوالق.
 5پدر فضف
 3شعر از ابوذُؤیب خویلد بن خازد (وفات 57ه.ق) که میهوید« :آیا از مرگ ودشوارا آن دردمند شده اا؟»
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طبیعی و اصیف باز میشناخت( .9حلبی .)53-58 ،9375 ،نخستین آثارا کره از زبران پهلروا بره
عربی ترهمه شد کتام کلیله و دمنه بود که توسگ عبرداهلل برن میفرع انجرام هرفرت( .آربررا و
دیگران .)953 ،9319 ،همین طور کتام سند هند و کتب یونانی به عربی ترهمره شرد .در زمران
خالفت منصور آثارا زیادا توسگ مؤزفان ،تأزی

و بره رشرتۀ تلریرر درآمرد .از هملره مرور

نامی در میان مؤزفان دور منصور ،میتوان ملمد بن اسلاق مؤزر

کترام ازسریر و ازمغرازا و

اخبار ازمبتداء و ازخبر را نام برد( .مسعودا ،همان.)398-395 ،
منصور در ضمن سفرا به مکّه در ذوازلجۀ  951ه.ق ازدنیا رفت و یراد او بره عنروان مرردا
پرتوان وزی فرمانروایی بی وهدان و غیر قابف اعتماد برها ماند که در اموال عمومی صرفه هو و
در نگاهدارا قدرت شخصی سختگیر بروده اسرت .از کارهرا مهرم منصرور بنراا شرهر بغرداد و
همچنین اهمیّت به علم ودانش و پیشررفت علمری تمردن اسرالمی در زمران او برود ،وا پسررش
ملمد ملیب به مهدا را به هانشینی خود انتخام کرد .سل نت مهدا از سال  951ه.م شرروع و
در سال 961ه.ق پایان یافت (آربرا ودیگران.)961 – 961 :9319 ،
 -1-2نقش امام صادق (ع)
امام صادق (ع) پ

از رحلت پدر بزرهوارش امرام ملمردباقر (ع) ،دوران امامرت ایشران از

 998یا  997ه.ق آغاز شد و تا  981ه.ق ادامه یافت .پ

از رحلت پدرش آوازه فضرف و دانرش

آن حضرت در اطراف و اکناف سرزمینهاا اسرالمی پیچیرد و در نتیجره ،دانشرجویان و عالقره
مندان از هر طرف به سوا این امام بزرهوار روانه مدینه میشدند .بنا به هفتره یعیروبی :دانرش و
آهاهی مرذهبی آن حضررت نران برود کره دانشرمندان زمران هرهراه سرخنی از قرول وا نیرف
میکردند با زفظ «عازم» از او یاد میکردند .5امام صادق (ع) در دوران درهیرراهراا سیاسری و
نظامی خاندان عباسی با بنی امیه فرصت مناسبی براا تیویرت پایرههراا اعتیرادا مرذهبی تشریع
برایش ایجاد شد و از این موقعیت در هسترش افکار و اندیشههراا شریعی و پررورش شراهردان
در رشتههاهی مختلر

علروم اسرالمی اسرتفاده کررد (خضررا .)85-83 ،9318 ،دانشرگاه امرام

 9ر .ک :هاحظ ،ازبیان ،ج  ،5ص  ،956اپ ملمد عبدازسالمهارون.
 5نک :تاریخ ازیعیوبی ،ج ،5ص .319
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صررادق آکنررده از هوانرران و شرراهردان متعهررد و بررا اسررتعداد بررود کرره هررر کرردام در رشررتههرراا
مخصوصی در ملضر امام فارغ ازتلصیف شرده بودنرد و اینکره در هامعره بره نشرر علرم مشرغول
شدند .این دوره اوج انتشار علوم اسالمی به سراسر دنیاا آنروز بود .مشهورترین شاهردان امرام
صادق (ع) شامف :هشام بن حکم ،ملمدبن مسلم ،ابان بن تغلب ،هشام بن سازم ،مفصّف بن عمر،
هابر بن حیان و دیگران بودند .تعداد این شاهردان در دانشگاه امام بازغ بر هار هرزار نفرر بروده
اند .9تنها سی هلد کتام به هشام بن حکم نسبت دادند و هرابر برن حیران هرم بریش از دویسرت
هلد کتام در رشتههاا هوناهون عیلی و طبیعی و شیمی تأزی

کرده اسرت ،و او را پردر علرم

شیمی خوانده اند( .بشارتی.)985/9: 9371 ،
عصر امام صادق (ع) از یک سو شاهد ظهور فرقه کالمری معتززره و غرالت ،مرذاهب فیهری
مازکی و حنفی ،افکار و عیاید مادا برود .آن حضررت هنگرامی کره شررایگ اهتمراعی مناسرب
براا بیان اندیشههاا خود فراهم دید در حلیههاا درس خرود در مسرجدازنبی بره تبیرین حیرای
پرداخت .از سوا دیگر انل اط خالفت اموا و ظهور نهضت عباسری و ادعراا آنران در برابرر
فرزندان علی (ع) براا امامت و رهبرا سبب شد تا آن امرام بزرهروار برا تمرام تروان بره تردوین
نظریه امامت ازهی بپردازد (اصفهانی9375 ،ق.)855 ،
 -1-1دورۀ خالفتهارون الرشید ( 171 – 191ه.ق)
بعد از وفات منصور در سال  951هجرا فرزندش مهدا (951-961هجرا) به هاا وا بره
خالفت رسید در زمان مهدا ،براا اوزین بار برود کره متکلّمران را برراا تصرنی

آثرار کالمری

ترغیب نمود (مسرعودا ،همران ج .)395 ،5وزری بخرش عمردهاا از دوران خالفرت مهردا در
خوش هذرانی ،به بذل و بخشش و افزون تجمالت سرپرا شرد و فرصرتی برراا توهره و دنبرال
کردن فعازیّتهاا علمی پدرش نیافت .با مرگ او موسی ازهادا (961و )970به خالفت رسرید،
که این دوران یک سازه توأم با آشوم و ازتهام سپرا شرد و هرهرز نتوانسرت کمکری بره ایرن
نهضت علمی بکند (هان احمدا ،همان.)900 ،

 9ارشاد شیخ مفید ،ص .579
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هررارون ملیررب برره ازرشررید از سررال  970ه.ق در سررن  57سررازگی عهررددار خالفررت عباسرریان
شد(.آربرا و دیگران.)961-979 ،9319 ،هارون در شبی کره ازهرادا در هذشرت بره خالفرت
رسید .وا خالفت خود را مدیون مادرش (خیزران) و کوششهراا بری دریرغ یلیری برن خازرد
برمکی میداند .یلیی بدزیف پشتیبانی ازهارون در زندان ازهادا بود که بالفاصله بعد از مرگ او
به دستورهارون از زندان آزاد هشت و خلیفه میام وزارت را به او سپرد( .خضررا ،همران-53 ،
 .)55با شروع خالفرت طروالنیهرارون ازرشرید (  970-913ه.ق) ،فرصرت مناسربی برراا انجرام
فعازیّتهاا فرهنگی بوهود آمد ،اهر ه او میراث دار خالفتری از هرم هسریخته برودا ررا کره
ممازک تابعه یکی پ

از دیگرا د ار بلران شده و آشومهاا نواحی مختل

نیرز حاکمیرت

خالفت اسالمی را به مخاطره انداخته بود .براا نمونه ،ایرران کره هسرترده تررین سررزمین تابعره
خالفت اسالمی بود ،شرایگ دشوار و آشفتهاا را میهذرانرد و قلمررو تابعره در غررم خالفرت
اسالمی نیز پیوسته در تزززل بود و از سوا امپراترورا بیرزان

تهدیردهاا در مرزهراا شرمازی

خالفت عباسی صورت میهرفت( .هان احمدا ،همان.)900 ،هارون ازرشید که تربیت یافتره از
دست خاندان ایرانی بود خیلی زود بر تمام مشکالت فای آمد و برا حضرور فعرال و همره هانبرۀ
مستشاران با کفایت و با درایت ایرانی ،آتش شرورشهرا و آشروم را خراموش کررد و یکری از
درخشان ترین ادوار تاریخی خالفت اسالمی را بوهود آورد ،دورهاا که نزد ملییان به «عصرر
طالیی ،عصر زرین فرهنگ و تمدن اسالمی» (حتّی ،بی ترا - 11 ،زیردان ،)519-515 ،9375 ،و
روزهار پر نعمت مملکت اسرالمی موسروم اسرت( .ابرن طی یری .)567-561 ،9367 ،در زمران
خالفت وا صلح و آرامش ناشری از تمرکرز قردرت برقررار هردیرد و خزانره آکنرده از ثرروت
شد(.مسعودا .)351 ،9365 ،در زمان اندکی بغداد پایتخت خالفت اسرالمی بره شرهر افسرانهاا
هزار و یک شب مبدّل هردید (زریرن کروم ،)853 ،9373 ،و ایرن دوران بره هرایی رسرید کره
بخاطر رون و رفاه عمومی مردم ،آن را «ایّام عروس» نامیدند(.مسعودا ،9370 ،ج.)396 ،8
دارازعلم بغداد درهایش به روا عازمان و اندیشمندان ههان باز شد و از تمام نیاط ههران بره
این شهر هجرت میکردند و در آن ملافف و انجمرنهراا علمری و مجراز

وعرظ و منراظرات

همراه با مجادالت علمی برهزار می شرد .خلیفرۀ علرم دوسرت عباسری از حضرور دانشرمندان بره
مرکز خالفتش استیبال میکرد (سیوطی ،بی تا ،)573 ،568 ،از سوا دیگرر بخراطر ترالشهراا
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بی وقفه خاندان برمکی که خود طرفدار سرسخت این نهضت علمی بودند ،هریان ترهمۀ علوم
شدّت بیشترا بخود هرفت( .مسعود ،همان ،ج .)371-310 ،3به دنبال این عالقه ،خلیفۀ عباسری
دستور داد تا در سرزمینهاا مفتوحه و تابعه هرکتام با ارزشی که یافت میشود به بغداد انتیرال
دهند .وا خرود از شریفتگان تراریخ ملروک ،کسرراها ،قیصررها و اخبرار هذشرتگان و همچنرین
طرفدار من

و فلسفه بودند .در زمان فتح سرزمینهاا عموریه و آنیره (آنکراراا امرروزا) در

آسیاا صغیر ،کتامهاا زیادا به دست آمد که همگی بره بغرداد انتیرال داده شرد(ابن هلجرف،
5005م ،)65 ،و خلیفه به یوحنا بن ماسویه ،پزشک و مترهم دربار خالفت اسالمی فرمان داد ترا
این کتب بدست آمده را به زبان عربی ترهمه نماید( .ابن ابری اصریبعه9511 ،ق .)979 ،سریوطی
در مورد عالقۀهارون ازرشید به کسب معارف هدید مینویسرد« :نمری شناسرم مَلَکری را بره هرز
رشید که فیگ در کسب علم سفر کند»( .سیوطی ،همان.) .)573 ،هارون ازرشید بیشرتر از اغلرب
خلفاء به علم و علماء رغبت داشت و اشعار را حفظ و نید مریکررد ،وا اشرعار ذوزرّمّره (فروت
 997ه.ق) را در کودکی حفظ کرده بود(.حلبی ،همان.)58 ،
هارون ازرشید که در سال 975هجرا فرزند خود ملمدامین را بره والیتعهردا برهزیرد ،بره
شرط آنکه هانشین بالفصف او مرامون باشرد و بره همرین ترتیرب پر

از مرامون هانشرینی از آن

موتمن سومین پسرهارون باشد .به امین عراق و شام ،به موتمن هزیره و مردابهراا بیرزان

و بره

مامون استانهاا شرق همردان واهرذار شرد ،کره ملرف اسریرار وا ،مررو برود( .یعیروبی9365 ،
ی برن عیسری
ج .)853-830 5،853وا در سال  915هجرا بره قصرد رسریدهی بره تعردیات علر ّ
حکمران خراسان و هنگ با خوارج مشرق ایران عازم آن سرزمین شد زیکن در راه ناخوشی برر
او غلبه کرد و وقتی به هرهان رسید ،بیمارا او شدت یافت تا آنکه در طوس در همادا ازثانیرۀ
سال  913از دنیا رفت و در همان شرهر و در مللری کره بعردها حضررت رضرا (ع) را نیرز در آن
مکان به خاک سپردند ،مدفون کردند( .قدیانی.)910 ،9318 ،
-1-4نقش ایرانیان
خدمات ایران و ایرانیان به اسالم و مسلمانان را میتوان در دو حوزه هداهانه مرورد بررسری
قرار داد .اول در حوزه اا که مردم ایران اسالمی شاهکارهاا خود را در راه خردمت بره اسرالم
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در آن حوزه به وهود آوردند و دوم در حوزه اا که تمدن کهن ایرانی بره یرارا تمردن هروان
اسالم می آید.
یکی از عوامف سیوط بنی امیّه و همچنین کم توههی به علم و دانش در دور امویان را باید
تلییر ایرانیان و برترا اعرام در این دوره دانست .عباسیان بخصوصهارون ازرشید برر خرالف
امویان تلییر ایرانیان را حذف کرده و به ایرانیها احترام وی هاا میهذاشت .خاندان برمکی از
زمان به قدرت رسیدن عباسیان در دربار آنها داراا میرام و منصرب بودنرد .در زمران ابوازعبراس
سفا بنیانگذار بنی عباسی ،خازد برمکی وزیر ایشان بود ،خازد این منصب را در زمان حکومت
منصور هم به عهده داشت .یلیی بن خازد معلّمهارون ازرشید در زمان حکومرت وا بره منصرب
وزیرا عباسیان رسید ،دو پسر دیگر یلیی یعنی فضف و هعفر هر دو در دربرارهرارون براالترین
میامها را داشتند( .بشارتی ،9371 ،ج .)969 ،9ایرانیان که تلت عنوان وزیر به دربار عباسری راه
یافته بودند در پیشرفت این نهضت نیرش عظیمری داشرتند .زیررا ایرانیران داراا تمردنی قردیم و
وارث نهضت علمی شایانی بودند که از روزهار حکومت انوشریروان آغراز شرده برود .خانردان
برامکه (برمکیّان) دوستدار علم و علماء بودند و از بذل مال در راه نزدیک کردن علماء به خرود
و برررانگیختن قرررایح آنهررا هرریر هونرره دریررغ نمرری ورزیدنررد و ادبرراء و شررعراء همچنانکرره در
بارهاههارون ازرشید حاضر میشدند در بارهاه برامکه نیز رفت و آمد داشتند و هاهی به رقابرت
با آنان میپرداختند .برمکیّان در ترهمۀ کتب پهلوا و علوم قدیمه به زبان عربری ترالش زیرادا
از خود نشان دادنرد(.حلبی ،همران .)55 ،عباسریان بیشرتر از امویران مروازی 9را بره خرود نزدیرک
میکردند و از میان آنان خراسانیان که بنی عباس را در رسراندن بره حکومرت یرارا کردنرد ،از
هایگاه بیشترا برخوردار بودند .عباسیان موازی را در امور دوزتی بکارهرفتند کره از میران آنران
خاندان برمکی و آل فضف را میتوان نام بررد ،هرر نرد کره ایرن دو خانردان در زمرر مروازی و
سرارا یاد نکردند(.حلبی ،همان.)55 -56 ،
عصر خالفتهارون ازرشید دوران حضور ایرانیان در دربار عباسری برود ،وا در رسریدن بره
خالفت و شاید ملفوظ ماندن هانش ،به دبیر و مربی خویش یلیی پسر خازد بن برمک وامردار

 9مسلمانان غیر عرم
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بود ،تدبیر امور کشور را به او سپرد و دورهاا آغاز شد که در تراریخ بره نرام دوران فرمرانروایی
برمکیان معروف شده است ،یلیی و دو پسررش مردت هفرده سرال صراحب قردرت بودنرد .بره
احتمال قوا برمکیان در صدد آن برآمده بودند که اوضاع و احروال مرردم همروطن خرود را در
ایاالت ایران بهتر کنند ،و شاید میخواستند میان عباسیان و علویان سازشی برقررار سرازند .کرار
دیگر برمکیان توهه به نهضتهرا ا فلسرفی هونراهون برود کره در آن زمران شرکوفا شرده برود.
اختالفات عییدهاا میانهارون و دو وزیرش(دو پسر یلیی) آشرکار شرد ،او پر

از کنرار زدن

خاندان برمکی ،قدرت را به فضف بن ربیرع پسرر حاهرب منصرور سرپرد ،وزری اختیراراتی کره او
داشت بسیار کمتر از اختیارات برمکیان بود.هارون در دوران سل نت خود بدون تأییرد برمکیران
تدبیرا اتخاذ نمی کررد( .آربررا ودیگرران .)979 – 973 ،9319 ،فرزنردان خازرد برن برمرک،
یلیی با تدبیر و عیرف بسریارش و فضرف برا بخشرش و مهرارتش و هعفرر برن یلیری برا دبیررا و
فصاحتش و ملمرد بره یلیری برا بزرهری و همرتش و موسری برن یلیری برا دزیررا و هسرارتش
هیچکدام در حسن رأا و شجاعت و دیگر صفات ون خازد نبودند .وقتری خالفرت برههرارون
ازرشید رسید وزارت به برمکیان داد و آنها اموال دوزت را بترف خویش درآوردند تا آنجرا کره
رشید ملتاج کمی پول میشد و بدست نمی آورد ،سرکوم کردن آنهرا بسرال صرد و هشرتاد و
هفتم هجرا بود .از دالیف اختالف هویند تصرف اموال دوزت و آزار یکی از خاندان ابوطازرب
بود.یلیی بن خازد اهف بلث ومناظره برود و انجمنری داشرت کره اهرف کرالم از مسرلمان و غیرر
مسلمان از پیروان عیاید و آراء در آن فرراهم مریشرد (.مسرعودا ،9370 ،ج .)370 -375 ،5در
زمینه ا علمی ایرانیان در این عصر اقدام به ترهمه علوم به زبان عربی نمودند و در زمینه ترهمه
علوم به زبان عربی تعدادا از مترهمین ایرانی ظهور کردند که با این کار خدمات شایانی را بره
تمدن اسالمی نمودند .و از معروفترین آنها میتوان آل نوبخت و در راس آنها فضرف برن نوبخرت
رامی توان نام برد( .آذرشب . )37 ،9315،نوبخت منجم منصور خلیفرۀ عباسری برود و بعرد از او
پسررش ابوسررهف آن میرام را داشررته اسرت اکثررر خانردان نرروبختی بره هیئررت و نجروم و حکمررت
پرداختند و بعضی از آنها کتب فارسی و یونانی را به عربی ترهمه کردند( .رازا.)556 ،9387 ،
در دربارهارون و مأمون غازباً بیشتر وزیران و دبیران و ندیمان ایرانی بودند .زبراس ایرانری در
دربار خلفا و بین امراء و رهال رسم بود .از عهد منصور ،کالههاا سریاه بلنرد مخرروط هونرهاا
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که «قلنوه» خوانده میشد در دربار عباسیان بام شد .حتی خلیفه متوکرف هره هراه ترن بره زبراس
ایرانی میآراست .بارا خالفت عباسیان براا ایران وضع تازه ایری پدیرد آورد .در خراسران نره
فیگ تفوق اعرام از میان رفت ،بلکه قسمت عمدهاا از اعرام نیز از آنجا رانده شدند .هذشرته
از اینها ،تأثیر و نفوذ ایران در تشکیالت تازه دوزت عباسیان ندان بارز و قوا شد کره ترتیبرات
عربی عهد اموا تا حدا به کنار رفت .از آن پ

ایرانیان در کار اداره و سیاست مملکت یار و

انباز خلفا بودند( .قدیانی .)961 ،9318،به هرحال اوج نفوذ واستیالا ایرانیان بر دستگاه عباسری
از زمان خالفتهارون ازرشید یعنری از  970ترا  913هجررا برود و ایرن اسرتیال بره رغرم فرراز و
نشیبهاا فراوان تا اواخر خالفت مأمون ( )591ادامه یافت( .خضرا.)11 ،9318 ،
 -2عصر میانی یا طالیی نهضت علمی ترجمه( 191 -111ه.ق):
این دوره از سال  911ه.ق با به خالفت رسیده مأمون بنهارون آغاز میشود و ترا سرال 300
ه.ق به خالفت میتردر عباسری خرتم مریشرود .بسریارا از ملییران ایرن دوره را «عصرر طرالا»
پیشررفت علمری در تمردن اسررالمی نامیرده انرد(.ازرفاعی 9383 ،ق ،ج .)371 ،9ازبتره بسرریارا از
ملییان بر این عییده اند که دوران افول پیشرفت علمی تمدن اسرالم از سرال  591یعنری بعرد از
مرگ مأمون و زمان به خالفت رسیدن معتصم و با ورود ترکان به دربار عباسی میدانند.
 -2-1دورۀ خالفت مأمون ( :)191-211
مأمون با وهود هرفتاراهاا سیاسی و نظامی فراوان توهه خاصی به علرم و دانرش داشرت.
زیرا مدتی از عمر خود را در میان ایرانیان و نزد خاندان دانش پرور برمکی پرورش یافته و از او
مردا روشنفکر و دوستدار دانش برار آورده بودنرد .همرواره او در تشروی علرم و ادم اهتمرام
می ورزید و در مجاز

بلث و منراظره شررکت داشرت و معتیرد برود کره ایرن مجراز

علمری

میتواند اختالفات دانشوران را از میان بر دارد و پایههاا اعتیادا آن را استوار میسازد .9وا با
ایجاد امکانات مناسب نسبت به تأسی

 9ر .ک :امین ،احمد ،ضلی االسالم ،ص .51-57

کتابخانههایی در مرکز خالفت اقدام نمود و دسرتور داد
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تا به ترهمه آثار علمی و کتب هذشته یونانی ،هندا ،ایرانی و بین ازنهرینی به تلیی و پر وهش
بپردازند در همین راستا مأمون بیت ازلکمه را هسترش داد( .خضرا)15-13 ،9318 ،
مأمون عباس از نظر علم و فضف آن نان بود کره او را «حکریم آل عبراس »9مریخواندنرد و
تأزیفات زیادا از او یاد کرده اند .5مأمون در تسامح دینی نسبت به دیگر خلفراا عباسری آسران
هیرتر بود و هیر ک

را به اعتیادا و یا مرذهبی ملرزم نمری سراخت .در همرین دوران برود کره

فرقههاا متعددا در تعازیم اسالمی بوهود آمرد( .حلبری ،همران .)58 ،مرأمون داراا شخصریتی
نیرومند که به مسایف فرهنگی دزبستگیهاا زیادا داشرت ،وا مرردا تجردّد طلرب و خواهران
اصالحات بود .او به نهضت معتززیه که در زمانهارون ازرشید برر روا پرنج اصرف بنرا شرده برود
اهمیت خاصی قایف بود( .آربرا و دیگران .)971 -910 – 961 ،9319 ،مرأمون عباسری از نظرر
تأسی

کتابخانه و پیشرفت نهضت علمی براا سرایر خلفراا اسرالم بعرد از خرود سرمشر شرد

بخصوص براا خلفاا اموا اندز

در این کارها از مأمون تیلید کردنرد و بیشرتر از همرۀ آنران

حکم بن ناصر(درسال 350هجرا خلیفه شد و در سال 366هجرا فوت کرد) ،او از این ههات
به مأمون شبیه بود که دانشمندان را هرامی میداشت و از سرزمنیهاا دیگر کتام مریخریرد و
به اندز

میآورد( .زیدان .)635 ،9375 ،در زمان مأمون ،فلسرفۀ مسرلمین صرورت ویر هاا بره

خود هرفت .این خلیفۀ عباسی عییده داشت که قرآن در هر زمان و در هر هاا دنیا با برهانهاا
قاطع و متین پابرها و هاودانی است .هفتنی است که از مدتها پیش مسلمین با افکرار یونانیران و
علم ازهی مذهب مسیح آشنا شده بودند و مأمون انجمنی از دانشمندان در بغداد تشرکیف داد کره
م ازعه و ترهمۀ آثار یونان را به شدت دنبال میکردند( .والیتی ،9315 ،ج .)569 ،5مأمون ند
سفر به قصد ههاد به طرف بالد مسلیی نشرین روم عرازم شرد کره در سرال 591هجررا بعرد از
مراهعت از مصر در نزدیکی «طرسوس »3به علت بیمارا در هذشت( .قدیانی ،همان.)915 ،

 9ر .ک :ابن ازندیم ،ازفهرست ،ص ( 991مصر ،بی تا).
 5ر .ک :راغب اصفهانی ،ملاضرات االدباء  ،591/3اپ بیروت(دار صادر.)9169 ،
 3یکی از شهرهاا ترکیه کنونی و در  95کیلومترا شهر مرسین.
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 -2-2نقش امام رضا (ع)
عصر امام رضا (ع) عالوه بر دهرهونیهاا فرهنگی دوره پردر بزرهوارشران ،شراهد ظهرور
فرقه واقفیه و هسترش هریان شیعه یدا و رون نهضت ترهمه علروم ایرانری ،هنردا ،یونرانی و
سریانی بود .این هروهها به وی ه واقفیه خ ر بزرهی براا رهبرا تشیع بودند .از سوا دیگر آن
حضرت مواهه با تثبیت قدرت خالفت مامون بود که وا امرام را بره پرذیرش والیرت عهردا و
شرکت در مناظره با اصلام ملف و فرق دستور میداد .زذا آن حضرت پ

از آنکه ناهزیر شد

از مدینه منوّره بره اهبرار بره خراسران بررود و والیرت عهردا مرأمون را بپرذیرد ،برا شررکت در
مناظرات و تشکیف هلسات علمی ،راهبردهاا نوینی براا تداوم امامت ازهی و حرکت فکرا و
فرهنگی تشیع در مرو اهرا کردند و در خ بهاا فرمودند« :ما را واس ه رسرول اهلل(ص) برر شرما
حیی است و شما را به واس ه رسول خدا (ص) بر ما حیی .هر هاه شما ح ما را ادا کردیرد برر
ما واهب است ح شما را بپردازیم»( .اصرفهانی9375 ،ق .)855 ،در سرال 509ق 196/م مرأمون
خلیفۀ عباسی امام رضا (ع) را به والیتعهدا خویش فرا خواند .امام رضا از نوادهان امام حسرین
(ع) و امام شعیان بود .مأمون در اوایف هم با علویان راب رهاا خروم داشرت ،وزری هنگرامی کره
مأمون زیب خلیفتی ازرضاء من آل ملمد را براا ایشان برهزید که ملیگ فکرا انیالم عباسی
را فریاد میآورد ،ظاهراً امیدوار بود که مسلمانان هرد عضوا از خاندان بنیهاشم فراز آیند که
نیشی در منازعۀ میان عرراق و خراسران(و در درون خانردان عباسری) کره امپراترورا عباسری را
سخت به آستانۀ تجزیه کشانده است ندارد .اما کامالً برخالف آنچه انتظار میرفت پیش آمرد و
اعالم علی بن موسی (ع) به هانشینی خلیفه ایرن منازعره را از نرو هران بخشرید و افرراد دودمران
عباسی شادمانه مردم و سپاه بغداد را در انیالم تازه شران یرارا مریدادنرد( .فرراا ،9310 ،ج،8
 .)67امام علی بن موسی ازرضا را به عنوان سل ان دین و پیشواا اهف ییرین مریشرناختند .علمراء
شر حلیۀ بندهی او را در هوش دارند و اکثر علماا اسالم از فضیلتهراا علمری ایشران بهرره
مند شده اند .مهر امام ه در زمان حیرات و یرا بعرد از رحلرتش در دل مسرلمین هراا داشرت و
بدین ههت بود که مأمون سعی کرد تا این امام بزرگ را به نرزد خرویش فررا خوانرد ترا شرعیان
بخاطر اعتیادا که از روا ییین به ایشان داشتند شرایگ خالفت کردن را برراا او آسران کننرد.
مأمون امام را وزیعهد خود نمود و پ

از اینکه به میصودش رسید آن امرام بزرهروار را در قریرۀ
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سناباد طوس مسموم و به شهادت رسانید ازبته عدهاا هم برآنند که حضرت رضرا(ع) بره مررگ
طبیعی از دنیا رفت( .رازا.)566 ،9387 ،
 -2-1بیت الحکمه
بیت ازلکمه در زمانهرا رون ازرشرید و ظراهر ًا بنرا بره توصریۀ خانردان برمکری و بره تیلیرد از
نمونههاا مشابه آن در دربار پادشاهان ایران قبف از اسالم بوهود آمد 9ونویسندهان و مترهمانی
ون علّان شعوبی و ابوسهف فضف نوبختی از همان زمان در آن مرکز به فعازیّرت علمری مشرغول
شدند .5در این ها بود که مترهم بزرهی رون یوحنراا ماسرویه بره ترهمره کترامهراا علمری
تمدنهاا پیشین پرداخت ،کههارون در هنگام یره شدن بر سپاه بیزان

به غنیمت آورده برود.

درخشان ترین روزهار بیت ازلکمه در زمان مأمون بود زیرا بره دنبرال توهره و مسراعی او بیرت
ازلکمه فرهنگستان بزرهی شد که مترهمان زمان ،بدون توهه بره دیرن ومذهبشران در آن هررد
کتابداران بیت ازلکمه در زمان مأمون سهف بنهارون بود .وا ترهمره آثرار و

میآمدند .رمی

کتب کهن یونانی را به او سپرد تا در اختیار مترهمان و دانش پ وهان قرار دهرد .فعازیّرت علمری
بیررت ازلکمرره تررا زمرران سررل ۀ مغرروالن بررر بغررداد ( 656ه.ق) کمررابیش ادامرره یافررت و هنجینرره
هرانبهایش تا آن زمان باقی بود .بیت ازلکمه بغداد در تأسری

نمونرههراا مشرابه آن در ههران

اسالم تأثیر بسیار داشت .نانکه علی بن یلیی منجّم(د 575.ه.ق) ،فتح بن خاقران(د 587.ه.ق) و
امویان اندز

و فاطمیان مصر به تأسی از آن مراکز علمی مشرابهی بوهرود آوردنرد( .خضررا،

.)13-18 ،9318
خلفرراا عباسرری در دور نهضررت علمرری کرره برره ترهمررۀ علرروم پرداختنررد ،طبعراً برره تأسرری
کتابخانهها مرکزا مبادرت نمودند و نخستین کتابخانه را برا نرام «بیرت ازلکمره» در بغرداد دایرر
نمودند .احتماآلً این کتابخانه توسگهارون ازرشید تأسی

شده باشد وهارون در زمان فتح آنیرره

کتامهاا زیادا را به این کتام خانه انتیال داد  ،همچنین یلیی بن خازد برمکی کترب زیرادا
را به آنها افزود و کار ترهمه علوم طبی وعلمی به زبان عربری در ایرن مکران انجرام هرفرت .در
 9ر .ک :غنیمه ،عبدازرحیم ،تاریخ دانشگاههاا بزرگ اسالمی ،ص .11
 5ر .ک :ازفهرست ،ص 573-578
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زمان مأمون که دارازترهمه متعددا دایر هردیرد کترامهراا یونرانی ،سرریانی ،قب ری ،هنردا،
فارسی برکتامهاا عربی بیت ازلکمه افزوده شد .مردم وقتی عالقۀ مأمون را به کتام دانستند،
کتب متنوع و زیادا را به کتابخانۀ بیت ازلکمه اهداء و تیدیم نمودند ،اهر ره تعردادا از ایرن
کتب ارزش علمی نداشت در این مورد ابن نردیم در ازفهرسرت مرینویسرد :از کترامهراا غیرر
علمی که مردم به مأمون اهداء نمودند ،مکتوبی بخگ عبدازم لب بنهاشم هد رسرول خردا برود
که بر روا پوست نوشته شده بود که عبدازم لب از فالنی پسر فالن حمیرا از اهف صرنعا هرزار
درهم نیره به وزن (حدبده) طلب دارد وهر وقت که بخواهد باید بدهرد خردا و دو ملرک برر او
هواهند .در بیت ازلکمه شعبه مخصوص براا ترهمه واستنسا کتام و تأزی

یافرت مریشرد.

عدهاا در هوشهاا می نسشسرتند برراا خرود و یرا برراا دیگرران کترام استنسرا مریکردنرد.
دستهاا دیگر مشغول م ازعه یا ترهمه بودند .عالن شعوبی (ایرانی) از کسانی است که در بیرت
ازلکمه کتام استنسا میکرد ،وا انسام و اخبار عرم را خوم میدانست و برراا هرکترام
که ترهمه ویا استنسا میکرد از حکومتهارون و مأمون مزد دریافت میکرد .عالن کترابی را
در مورد بداهاا اعرام تأزی

کرده که صرفات نکوهیرد انهرا را شرر داده اسرت .از دیگرر

کسانی که براا م ازعه و تأزی

کتب به بیت ازلکمه میآمدنرد ،ملمرد برن موسری خروارزمی

ستاره شناس نامی ،و یلیی بن ابی منصور موصلی یکی ازدارندهان رصد زمان مأمون ،فضف بن
نوبخت و بنی شاکر و غیره بودند .بیت ازلکمه مدیرا داشرت کره آنررا صراحب بیرت ازلکمره
میهفتند مشهورترین مدیران مدیران بیت ازلکمه سهف بنهارون شرعوبی فارسری اسرت کره از
عرم بدش میآمد و کتابهایی در آن باره تأزی

کرده است .بیشتر مدیران بیت ازلکمه ایرانری

وشعوبی بودند و با عربها عداوت داشتند و بره همرین ههرت برا مرأمون همرران شردند و امرین را
کشتند .پ

از تأسی

بیت ازلکمه دیگران هم در بغداد کتابخانره دایرر کردنرد ماننرد کتابخانرۀ

شاپور بن اردشیر وزیر بهاء ازدوزۀ دیلمی در مللۀ برین ازسرورین کرر اسرت کره در سرال 319
هجرا آنرا وق

کرد و بیش از ده هرزار کترام در ایرن کتابخانره برود کره بیشترشران بره خرگ

دانشمندان مشهور بود وغازباً مؤزفین یک نسخه از تأزیفات خود را وق
(زیدان.)639-635 ،9375 ،

آن کتابخانه میکردنرد
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 -1عصر افول نهضت علمی ترجمه(  111ه.ق تا نیمه اول قرن چهارم هجری)
با مرگ مأمون از شتام رو به رشد نهضت علمی ترهمه کاسته شد و عصرر معتصرم (-557
 591ه.ق) در حازی سپرا هردید که بخاطر رقابت عناصر ترک نزاد و ایرانیان صراحب منصرب
و اعرام عرصه بر دانشمندان تنگ نمودند و شروع به مهاهرت از بغداد به سروا دیگرر منراط
کردند و بیت ازلکمه به علت عدم توهه و بی رغبتی معتصم از رون علمی افتراد .برا روا کرار
آمدن خلفاا بی تدبیرا ون معتصم و واثر کره بره پیشررفت علمری تروههی نداشرتند و علرم
ناشناس بودند نشانههاا ضع

دوزت عباسی و همچنین رکود این نهضت علمی و ترهمۀ علروم

آشکار هردید .این دوره تا نیمۀ اول قرن هارم هجرا ادامه داشت و بره رغرم ترالش نخبگران
علمی و داراا فن ترهمه ،عصر افول نهضت علمی مسلمانان به حسرام مریآیرد .همچنرین بری
توههی خلفاا این عصر به علروم ،و شرورش و تعرارض مخازفران برا دربرار عباسری ،آن شرور و
رقابت علمی میان علماء و اندیشمندان کاسته شد و این عامف باعث کم اعتبار شدن مرکز علمی
مسلمانان یعنی بیت ازلکمۀ بغداد شد و ایرن نهضرت علمری در دیگرر سررزمینهراا مفتوحره و
تلت قلمرو خالفت اسالمی کشیده شد .مهاهرت علماا دیگرر نیراط تلرت سری ر حکومرت
اسالمی به بغداد کم شد و بجاا آن به نیاط مراکز علمی دیگرر ماننرد هنردا شراپور در ایرران،
اسکندریه در مصر و  ...آغاز هردید و کتابخانههایی در این سرزمینها دایر شد که مریتروان بره
کتابخانه فاطمیان در مصر و کتابخانههاا متعل به سامانیان و آل بویه در ایران و یا کتابخانههاا
اندز

د ر خاک اروپا اشاره کرد .این مراکز شروع به هذم ملییران ،دانشرمندان و طرالم برا

پرداخت امتیازاتی به آنها بر روند این هابجایی افزودند( .هران احمردا .)901-993 ،9317 ،برا
مرگ مأمون از شرتام رو بره رشرد ایرن نهضرت علمری کاسرته شرد و در عصرر معتصرم (-557
591ه.ق) ون مادرش ترک بود و ترکها نفوذ زیادا در مشاغف اهرراا حکومرت برر عهرده
هرفته بودند رقابتی میان آنان و ایرانیان و عربها بوهود آمد که عرصه را بر دانشمندان و عازمران
تنگ کرده و با وهود بسیارا از این اندیشمندان ،مرکز مهم علمری تمردن اسرالمی یعنری بیرت
ازلکمه از رون افتاد و بی اعتبار شد .که از بی اعتبار شدن آن را عواملی ون ،بی تدبیر و کرم
توههی خلفاا عباسی مانند معتصم از یک سو و انتیال مرکز خالفت از بغداد به سامرا دانسرت.
(بشارتی ،همان :918 ،سیوطی ،بی تا.)301-390 ،

بررسی ادوار نهضت علمی تمدن اسالم در عصر عباسیان از آغاز تا نیمه اول قرن هارم هجرا 11 /

قرن هارم را باید عهد ضع

دستگاه عباسی دانست در این زمان غالمان تررک و ایرانیران

بر خلفاا عباسی مستوزی شده و قدرت آ نان را ضعی

کرده بودند .ازبته میدمات غلبرۀ ترکران

بر خلفاا عباسی از زمان خالفت ازمعتصم آغاز شد و بعد از آن در عهد خلفایی کره از اواسرگ
قرن سوم هجرا به بعد ( واث  ،متوکف ،منتصر ،مستعین ،معتز ،مهتدا ،معتضد ،مکتفی و میتدر)
میزیستند روز به روز تزاید یافت .از عهد خالفت متوکف تسلگ ترکان آشکارتر شد و با توهره
به ستختگیراهاا متوکف نسبت به اهف اعتزال و حدیث و هلوهیرا مردم از بلثهرا و مناقشرات
عیلی به بهانۀ احیاء سنّت و آزار علویان ،ملیگ بغداد را از آن رون علمی که در عصرر خلفراا
هذشتۀ عباسی بوهود آمده بود برانداخت و از عهد همین خلیفه برود کره دخازرتهراا بری هرا
ترکان در امور حکومتی شدّت یافت و به هاا رسید که عزل و نصب خلفاا عباسی بره دسرت
آنها افتاد و شروع به حب

و مصادر اموال رهال و بزرهان کردند .بخاطر همرین دخازرتهراا

ترکان بود که ایر انیان میردمات اسرتیالل خرود را فرراهم کردنرد و تجزیره سررزمینهراا تلرت
سی ر خالفت اسالمی آغاز شد .در بغداد هم بر اثر ضع

شردید خلفراء و سرلب اختیرارات از

آنان ،ادار امور دوزتی بدست ترکان و با زیب امیر االمرایی افتاد ودر قلمرو پهناور اسالمی بجرز
بغداد ،بر سر امارت میان مدعیان نزاع و درهیررا اتفراق افتراده برود (صرفاء ،9361 ،ج-911 ،9
 .)911از زمان معتصم به بعد به دزیف دهرهونی اوضاع خالفت ،دوران هدیدا پدیردار هشرت.
از مهمترین مشخصات این دوره ،زوال قردرت خلفراء و اقنردار روزافرزون غالمران و درباریرانی
است که خلفاا عباسی را در نگ خود هرفته بودند .دوران خالفرت اسرالمی را بایرد ترا قررن
هرارم هجررا بره سره دوره تی سریم کررد :نخسرت دور سرل ۀ اعرراما ایرن دوران برا تشررکیف
حکومت اسالمی توسگ پیامبر اسالم (ص) آغاز میشود و تا پایان خالفت اموا خاتمه مییابد.
دوم دور سل ۀ ایرانیانا که از زمان شروع انیالم عباسی ترا پایران مررگ مرأمون  591هجررا
ادامه داشت .سوم دور استیالا ترکانا کره ایرن دوره بعرد از مررگ مرأمون و از زمران شرروع
خالفت معتصم از سال 591هجرا آغاز شده است .معتصم نه به اعرام و نره بره ایرانیران اعتمراد
نداشت بلکه او در هلب سپاهیان ترک بود .با ورود ترکان به دسرتگاه خالفرت عباسری ،رقابرت
شدیدا میان آنان و دو عنصر عرم و ایرانی پدیدار آمد .با شروع این اختالفات ،بغرداد کرانون
توطئهها و دسیسههاا آنان هشت و این شهر ناامن شد و معتصم بر آن شد تا پایتخت خرود را از
بغداد بیرون ببرد .او در سال 550هجرا مرکز خالفت خرود را از بغرداد بره شرهر هدیرد سرامرا
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انتیال داد( .خضررا .)17-15 ،9318 ،خلفراا عباسری بعرد از معتصرم و متوکرف دیگرر نفروذا
نداشتند و بجز عبا و نعلین و عصا و انگشترا خالفت یز دیگرا براا آنهرا براقی نمانرده برود.
(بشارتی ،همان .)550 ،با افول عصر طالیی علم در ههان اسالم ،خرافه پرستی رون یافت و این
عامف باعث سستی ایمان مردم هردید( .والیتی ،9315 ،ج.)518 ،5
نتیجه گیری
ارکان اصلی پیشرفت علمی در تمدن اسالم براساس آموزههاا قرآن کریم و سریر نبروا و
سیر اممۀ اطهار (ع) بوده است ،بیشتر ملییان بر این عییده اند که شکف هیررا تمردن اسرالم و
همچنین پیشرفت علمی آن در عصر خالفت عباسیان صورت هرفتره و از عوامرف آن ارتبراط برا
تمدنها ا کهن ایرانی ،یونانی ،سریانی و ...بوده که آثار و کتب ازرشمند و علمی آنان به زبران
اصلی اسالم یعنی زبان عربی ترهمه شده است .در اوایف خالفت عباسیان بخراطر ورود ایرانیران
به دربار عباسی باعث عالقۀ شدید خلفاا آن به فراهیرا و ترهمه علوم و اکررام اندیشرمندان و
عازمان شد و بغداد مرکز خالفت اسالمی پایگاهی براا حضور این عازمان و بلرث و منراظرات
علمی آنان هردید و کتابخانههاا براا تلیییات ،م ازعره ،ترهمره و استنسرا کترب ارزشرمند
قدیمی تأسی

شد که در این میان بیت ازلکمه از همه مشهورتر بود.

از میان خلفاا عباسی که در پیشرفت علمی و ترهمۀ علوم به زبان عربی تالش بیشتر داشتند
میتوان به منصور،هارون ازرشید و مأمون اشاره کرد و در زمان خالفرت آنران بخصروص عصرر
مأمون پیشرفتهاا عظیمی در این خصوص صورت هرفت .بعد از وفرات مرأمون بخراطر ورود
ترکان به دربار و تسلگ بر خلفاا عباسی و عدم عالقۀ ایرن خلفراء بره پیشررفت علمری و تجزیرۀ
سرزمینهاا تلت قلمرو تمدن اسالم و هابجاا مرکز خالفت ،ایرن پیشررفت علمری در تمردن
اسالم رو به تنزل و افول هذاشت.
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 -91زیرردان ،هرهرری ،ترراریخ تمرردن اسررالمی ،ترهمرره و نگررارش علرری هررواهر کررالم ،تهررران،
امیرکبیر9375 ،ش.
 -91سیوطی ،هالازدین ،تاریخ ازخلفاء ،بیروت ،دارازفکر ،بی تا.
 -50صدوق ،ملمد بن علری برن بابویره ،عیرون اخبرار ازرضرا(ع) ،ترهمرۀ ملمردتیی اصرفهانی
(آقانجفی) ،تهران ،علمیه اسالمیه9363 ،ش.
 -59صفاء ،ذبیح اهلل ،تراریخ ادبیرات در ایرران (از آغراز عهرد اسرالمی ترا دور سرلجوق) ،ج،9
تهران ،انتشارات فردوس9361 ،ش.
 -55فراا ،ر.ن ،تاریخ ایران کیمبریج ،از ظهور اسالم تا آمردن سرلجوقیان(از فروپاشری دوزرت
سامانی تا آمدن سلجوقیان) ،ج ،8ترهمۀ حسن انوشره ،تهرران ،مؤسسرۀ انتشرارات امیرکبیرر،
9310ش.
 -53قدیانی ،عباس ،تاریخ ،فرهنگ و تمدن ایرران از ظهرور اسرالم ترا پایران سرامانیان ،تهرران،
انتشارات فرهنگ مکتوم9318 ،ش.
 -58قف ی ،علی بن یوس  ،تراریخ ازلکمراء ،ترهمرۀ بهمرن دارایری ،تهرران ،دانشرگاه تهرران،
9379ش.
 -55مسعودا ،علی بن حسین ،مروج ازذهب ،ج5و ،8ترهمۀ ابوازیاسم پاینده ،تهران ،انتشرارات
علمی و فرهنگی9370 ،ش.
 ، -56ازتنبیه و االشراف ،ترهمه ابوازیاسم پاینده ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی9365 ،ش.
 -57والیتی ،علی اکبر ،پویرایی فرهنرگ و تمردّن اسرالم و ایرران ،ج ،5تهرران ،مرکرز اسرناد و
خدمات پ وهشی9315 ،ش.
 -51یعیوبی ،احمردبن ابری واضرح ،تراریخ یعیروبی ،ترهمره ملمردابراهیم آیتری .ج ،5تهرران،
انتشارات علمی و فرهنگی9365 ،ش.

