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تاریخ در یافت9۸/۲/۱۷ :
تاریخ پذیرش۹۸/۴/۹ :
چکیده:
دوران عباسیان س ۱۳۲–۶۵۶ه.س  ،از درخشانتر ین روزگاران به جهت نفوذ ایرانیان در تمام مناصس
ش ری ،ومتی و درباری عباسیان بود .خلفای عباسی بر خالخ بنی امیه ،ایرانیان را به سبس خدمتی
که در بر پایی ومت ،تهیه دواو ین ،سا نامه و نیز گسترش علم و دانش به ایشان کرده بودند ،گرامی
داشتند ،و مناصس باالی ومتی را نیز به آنان واگذار کردند .وزرام ،عمال و کتاب و جاب ،درباریان،
رجال دو ت و خواص ومت خلفا را موا ی ایرانی تش یل میدادند و ایشان به ومت عباسیان نرم
داده ،و در ٔ
اداره پایدار ومت و قلمرو عباسی نقشی ان ار ناپذیر داشتند .از دالیل نفوذ روزافزون ایرانیان
در میان عباسیان دو د یل برجسته تر است :ناست به خا ر مهارت و پیشینه ایرانیان در فن ومت
مداری و دوم آنکه خراسان را اکمان محلی ایرانی اداره میکردند .از این رو نیاز بود تا مأمون برای به
دست آوردن روایت آنان سیاستی آشتیجو یانه دنبال کند .نفوذ ایرانیان در دربار عباسی به دی بود که آن
را به دربار ساسانی مانند کرده بود .این نفوذ ،در روزگار هادی و هارون ا رشید و مأمون به اوت رسید ،و
برخالخ دوران بنی امیه که قیرتر ین اعراب نیز اور به ازدوات با ایرانیان نبودند ،خلفای عباسی با
دختران ایرانی پیوند یافته و اعراب کوشش داشتند نسس خود را به ایرانیان برسانند .این پژوهش برآن است
تا خدمات و تأثیر نفوذ خاندانهای ایرانی را در زمینههای ومت مداری ،دانش ،ادبیات ،نجوم گ و در
یککالم اندیشه ایرانشهری در عصر عباسیان واکاوی کند.
واژگان کلیدی :ایرانیان ،خاندانهای ایرانی ،عباسیان ،برم یان ،ایران ،اسالم .

 .1داشجوی دکتری تاریخ ایران ٔ
دوره اسالمی مرکز تحصیالت ت میلی تهران shahmalaki@gmail.com
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-1پیشگفتار:
یورشهایی که در گذر قرنها به سرزمین ایران شده و پیروزیهایی که اقوام و ملل خارجی در آداز هجوم
خود در این کشور به دست آوردهاند ،در نهایت به یک مسیر منتهی شده :ایرانیان همواره هو یت ملی خود
را نجات داده و روت خود را در فاتحان دمیده و سرس برای خود بعد از دورههای خرابی و انهدام موجبات
مدنیت جدیدی را فراهم ساختهاند .فاتحان خارجی هی گاه در این سرزمین پیروزی نهایی نداشتهاند .آنان
خیلی زود به رنس و بوی و خوی ایرانی درآمدهاند و پس از چندی نیروی تهاجم خود را از دست داده و در
تیزاب اندی ٔ
شه عمیا ایرانی م محل شدهاند.
از سو یی ،باشندگان این سرزمین خدمات بسیاری نیز به تمدن اسالمی در رشتههای ماتلف علمی ،ادبی،
فرهنگی ،سیاسی ،هنری و دینی داشتهاند .فاتحان عرب خود زودی در یافته بودند اداره قلمرو یی چنین
فراتر از توان آنان است .اندیشه و توان متف ران ،دانشمندان ،دبیران ،ادیبان و نیز خاندانهای برجسته و
کهن ایرانی جهان ناستین اسالم را دگرگون کرد .اگرچه در تأثیر گذاری بر فرهنس و تمدن روزگار عباسی
اقوام و ملل دیگر نیز نقش داشتند اما بی تردید درخشانتر ین دستآوردهای عصر عباسی در گستره جهان
اسالم آن روزگار نتیجه کوششهای ایرانیان بود .دستآوردهایی که بعدها تی در رنسانس ارو پا نیز ردپایی
عمیا برجای نهاد .پیش زمینههای ف ری ایرانیان که به ور کلی از اندیشه ایرانشهری برمیخاست ،در
مواجهه با دنیای اسالم ت بیت و تحول را همزمان به همراه آورد .ت بیت جر یانی که از خرافه و درخودماندگی
قدیم عرب پیش از اسالم جدا میشد و تحو ی که از برخورد سرچشمه داشت .برخوردهایی فرهنگی میان
مسلمین و ایرانیان .این برخورد با توجه به آنچه که در این مقا ه نشان خواهیم داد به سمت و سو یی کشیده
شد که موجس رشد فرهنگی و تمدنی گردید .وزههایی همچون ادب ،فلسفه ،پزش ی ،مجوم و ر یاویات
وگ با ورود آ گاهانه ایرانیان میدان این تحول و رشد شدند.
 -2پیشزمینهها :عباسیان:
دوره رونا تمدن اسالمی است .اوت این ش وفایی و رونا علمی در ٔ
ٔ
نیمه
عصر عباسی س ۱۳۲-۶۵۶ه.س
ناست خالفت عباسی ،میان سال های  ۱۳۲-۲۳۲ه .س ،بوده است .جرجی ز یدان ،دوران
خالفت عباسی را ساز سال  132ه.س تا سال  656ه.س  ،به چهار باش تقسیم کرده است ،و هر باش را
به دوره» تعبیر نموده :
دوره دومٔ ،
ٔ
دوره اولٔ :
ٔ
سده دوم س ۲۳۲-۳۳۴ه.س  ،یعنی از آداز خالفت
سده ناستین س ۱۳۲-۲۳۲ه.س
متوکل عباسی تا آمدن دو ت بو یهیانٔ .
دوره سوم س 334-۴۴۷ه.س .یعنی از استقرار دو ت بو یهیان ،تا
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ورود سلجوقیان به بغداد و ٔ
دوره چهارم س ۴۴۷-۶۵۶ه.س  ،از ورود سلجوقیان به بغداد ،تا سقوط بغداد
به دست مغول1.
درباره ٔ
ٔ
دوره ناستین مینو یسد :
جرجی ز یدان ،همچنین
آن سده ،عصر الیی اسالم است .ومت مسلمین در این سده ،با ثروت و تمدن و سیادت ،به ٔ
قله
عرمت خود رسید .بیشتر علوم اسالمی ن ی گرفت ،و مهم تر ین دانش های دیگران به عربی ترجمه شد.
دربار خلفا از شاعران و ادیبان و دانشمندان مملو گشت ،مانند دربار وئی چهاردهم ،پادشاه فرانسه ،در
روزگار عرمتش2».
ٔ
سلسله عباسی 37 ،تن ومت کردند که برخی از آنها ،مانند هارون ا رشید ،با
در ول فرمانروایی
ٔ
اقتداری دنیاخواهانه ومت نمودند و منشأ تحوالت مهمی شدند .در عین ال ،او در زمره کسانی است
ٔ
ٔ
خواسته اصلی پیامبر سص بود ،به شاهنشاهی عربی تبدیل
خواهانه اسالمی را ،که
که خالقیت عدا ت
کرد .از آن جایی که اک ر یت نسبی علمای اسالمی شیعه بودند و یا داقل به تشیع گرایش داشتند ،تعا ی
ٔ
ٔ
سازنده
خلیفه عباسی و
علمی مسلمانان با سیاست اشرافیت جاهلی عرب ارتباط نداشتع منصور دومین
بغداد ،که رات ایدئو وژی شاهنشاهی عباسیان دانسته میشود ،به گزارش عموم نو یسندگان متقدم عرب،
دهنده نه ت ترجمه بوده است3».
ٔ
آدازگر و اشاعه
با ومت هارون ا رشید س ومت  ۱۷۰-۱۹۳ه.س دو ت عباسیان به اوت عرمت و جالل خود رسید.
ٔ
ترجمه دانش های دیر عربیع نریر ایرانی ساسانی و یونانی عالقمند بود و درباری با ش وه و
هارون به
ٔ
ٔ
4
جالل داشت ذا امی ترجمه آثار یونانیان بود .به گزارش ابن ندیم ناستین ترجمه کتاب بیعت ارسوو
در روزگار او فراهم شده است» 5.بعد از او ،میان فرزندانش ،مأمون و امین ،بر سر ومت اختالخ افتادع
اختالفی که به جنگی تمام عیار تبدیل شد .درگیریهای دو برادر ،در آداز ،سبس تجز ی ٔه قلمرو جهان اسالم
شدع امین بر بغداد و عراس ومت می کرد و مأمون ،که مادرش ایرانی بود ،به سرزمینهای شرقی توجه
داشت و بر ایران ومت می کرد .شاید همین توجه او به ایران و ور ایرانیان در دربارش سبس چیرگی
او بر برادرش شده باشد»6.

 .1ز یدان ،تاریخ تمدن اسالم ،ت ،1ص .۱۲۰
 .2همان ،ص .123
 .3گوتاش ،تف ر یونانی ،فرهنس عربی ،ص .۴2
 .4نک  :یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ت ،2ص .۴۱۳–۴۰۷
 .5ابن ندیم ،ا فهرست ،ص.30۴
 .6م ی ،تمدن اسالمی در عصر عباسیان ،ص.۴3
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مایت مأمون از نه ت ترجمه چنان قا ع و همهجانب ه بود که برخی ،به خوا ،او را آدازگر این نه ت
درباره علل توجه مأمون به ترجمه ،تحلیلهای متعددی وجود دارد .علت مهمی که ٔ
ٔ
همه منابع
دانستهاند.
متقدم نقل کردهاند خوابی است که مأمون دیده است .بر اساش گزارشهای این نو یسندگان ،مأمون شبی
در خواب ارسوو را می بیند و از او چیزهایی میپرسد» 1.ابن ندیم این خواب را علت اصلی توجه بیش از
پیش مأمون به ترجمه میداند و می نو یسد که پس از آن ،مأمون در م اتباتی از پادشاه روم خواست که
برخی از آثار یونانیان را برای او بفرستد و با پافشاری بر این مولس اکم روم ،پس از چند بار ماا فت ،با
این درخواست مأمون موافقت کرد»2.
در یک جمع بندی اجما ی از تحلیلهای متقابل میتوان گفت سلسلههای بنی امیه و بنی عباش عالوه بر
تبدیل خالفت اسالمی به امرراتوری عربی و بهره جستن از اسالم به منز ٔه پوششی برای مشروعیت باشیدن
به پادشاهی خود در ٔ
وزه آرمانی نیز با استفاده از تئوری و نرر یات اصحاب ف ر دیر مسلمان ،قصد
ایستادگی در برابر اسالم را داشتند و رفته رفته از مبانی نرری اسالم ،که ماا ف ا یای اشرافیت جاهلی
بود ،سر پیچی گردند3.
-3ایرانیان ،امویان و عباسیان:
نقش ایرانیان مسلمان در عصر امو یان در زمینههای سیاسی ،نرامی ،علمی و فرهنگی نیز به شدت نادیده
گرفته شده است .می دانیم که در این روزگار ،به د یل سیاست عربگرایی خلفای اموی و ظلم و ستمی که
بر سایر نژادها به و یژه ایرانیان روا می داشتند بقه ای در جامعه مسلمانان بوجود آمد که در متون تاریای
از آنان با نام موا ی» یاد می شود .این افراد که بیشتر ایرانی بودند ،در عرصه های سیاسی ،نرامی،
اجتماعی ،علمی و فرهنگی نقش موثری داشتند .چنان ه تی ترو یی ادبیات عرب نیز مرهون تالشهای
همین بقه است .به عنوان م ال عبدا حمید کاتس و عبدا له بن مقفع در زمینه ن ر فنی و ترجمه متون
تاریای و ادبی فارسی به زبان عربی کارهای عمدهای انجام دادند .ایرانیان عالوه بر عهده داری مناصس
دیوانی چون دیوان خرات و مال ،ترجمه این دیوانها را در عصر جات بن یوسف ثقفی به زبان عربی بر
عهده داشتند .این نادیده انگاشتن را می توان در میان برخی پژوهشگران معاصر ایرانی نیز دید  .چنان ه در

 .1گوتاش ،تف ر یونانی ،فرهنس عربی :ص .1۴6-133
 .2ابن ندیم ،همان ص.303
 .3برای آ گاهی بیشتر نک :ستاری و اسماعیلی ،بررسی نقش وزیران ایرانی در ا یام و گسترش هو یت ملی در دوران
ومت عباسیان سامانیان دزنو یان و سلجوقیان» ،ص .۱۷۳
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کتاب تاربخ ایران اسالمی» اعالم شده که ایران پیش از اسالم از نرر علمی ،اندوخته چندانی نداشته است
در ا ی که چند سور پایینتر از ثروت علمی ایرانیان در وزه های تاریخ و اخالس “ سان می گو ید1.
خالفت امو یان به د یل دوری آ گاهانه از باورهای اسالمی عموما مورد عن جامعه اسالمی قرار گرفته به
و یژه که وادثی چون واقعه عاشورا ،آتش زدن کعبه ،قتل ز ید بن علی و جنایات اکمانی مانند جات
بن یوسف ثقفی را نیزدر کارنامه ومتی خود ثیت نموده  .در واقع بنی امیه خالفت را تبدیل به ر ومتی
کرردند کره از فساد بر کنار نبود .آنان سرزمینهای فت شده را به ٔ
دیده تحقیر مینگر یستندع مردم آن
ٔ
درجره دو و سره رساب میکردند و موا ی میخواندند .این همه ،از سوی ایرانیان
سرزمینها را مسلمانان
بیواکنش نرماند :آنان ناروایتی خود را یا در برازو به صورت شورشها ،یا در کالم به صورت شعرهای
شعوبیه نشان دادند»2.
در همان آداز ،عباسیان با ادعای این ه از آل محمد سص هستند ،خود از این ا ساش ایررانیان کره
میتوانست با مایت از جدیتر ین و مرحبوبتر ین مراا فین بنی امریه یرعنی خراندان پیامبر سص  ،به
استقالل سیاسی رسید ،بهرهبرداری کردند .این هرم اری بره سرعت ایرانیان و شیعیان را به هم نزدیک کرد
و ایرانیانی که در آداز با انرگیزههای سریاسی به مذهس شیعه گرایش یافته برودند ،رفته رفته به آن پیوستند
و پس از شرناخت و آ گراهی بیشتر ،خا صانه بدان گرو یدند»3.
د یلی کره نرشان دهد یاران ایرانی دو ت عباسی در ٔ
دوره ناست آن دو ت ودعرب بودهاند در دست نیست،
خاندان عباسی در عرصر امروی شب هم وسیع و پیچیدهای از رفداران مافی پرورش داده بودند .ناستین
اعر ای شرب ه ز یررزمینی عباسیان موا ی -نرو مرسلماننان دیرعرب -و اعراب جنوبی خرصوصا برنی
مسیله بودهاند ،و نه ت عباسیان درست از آداز تا پیروزی اصل تشر یک مساعی عنصر ایرانی و عررب
بروده است4.
بدین روی عباسیان ،سنن ایرانی را با ا گوی قبیله و تفسیرهای مذهبی ترکیس نمودند و در توجیه مشروعیت
خالفتشان به کار بستند.در خالفت راشدین ،وجهی از مردمگرایی معووخ به سنن قبیله و به هر ال،
روایت صرحابه وجرود داشت .امو یان بر تغلس و جبر ا هی در مشروعیت خود تأکید داشتند .و ی
عباسیان برای ناستین بار و به ا تمال ز یاد با ا هام از ایرانیان عالوه بر ن که شیعیان معتقدند ،بر عنصر
وراثت» در خرالفت ترأکید نمودند»5.
 .1جعفر یان ،تاریخ ایران اسالمی ،ت اول تا سوم ،ص .۲۴۳
 .2اسالمی ندوشن ،هو یت ایرانی در دوران بعد از اسالم» ،ص.51
 .3خ ری ،تاریخ خالفت عباسی از آداز تا پایان آل بو یه ،ص.5
 .4ن ک :فرای ،عصر ز یر ین فرهنس ایران ،ص.۵۰۷
 .5قادری ،تحول مبانی مشروعیت خالفت ،ص .122-121
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ٔ
اندیشه ایرانشهری:
-۴خاندانهای ایرانی عصر عباسی و بسط
دوران عباسیان را به ظهور خاندانهای قدرتمند ایرانی چون بررم یان ،خاندان سرهل و نوباتی که از هرمه
مرشهورتر بودند میشناسند .خاندان سهل بیتردید بیشتر ین تالش را برای بازسازی هرو یت ایرانی در دل
س
ومت عباسی کردهاند .اساسا و یژگی برجست ٔه این خاندانهای نیرومند ،ف و گسترش جایگاه ایرانیان
و به دنبال آن ف فرهنس و هنر و سیاست و ومت ایرانی بود .برای همه این خاندانها به و یژه خاندان
برم ی بازگشت به عرمت و ش وه ایرانشهر عصر ساسانی مهمتر ین هدخ سیاستورزی در دستگاه
عباسیان بود.
ور چشمگیر ایرانیان در روزگار عباسی موجس شده بود تا در تمام ارکان دو ت نفوذ کنند ،و در پی آن
انتقال پایتات از دمشا به بغداد در دود ایران و در جوار شهر مدائن پایتات ساسانیان ،سبس گردید که
آداب و سنت های ملی ایران در کلیه مما ک اسالمی رخنه کند و هنر ایرانی در هنر اسالمی نفوذ فراوانی
یابد .برای نمونه شهر بغداد که ا داا آن در س 726م 145 /س به وسیله خلیفه ا منصور آداز شد ،به
صورت شهری مدور مانند فیروزآباد ساسانی رت ر یزی شد .این شهر ،یک کاخ سلونتی کامال مجزا
داشت و در مدخل تاالر اجتماعات آن یک ایوان سبک ایرانی ا داا شده بود»1.
خلفای عباسی تنها ظواهر تمدن ایرانیان را قبول ن ردند بل ه آنها نیز مانند بنی امیه از راه دارت بیتا مال
و تحمیل ما یات های ماتلف به ملل تابع ،درباری بس با ش وه سمانند سال ین ساسانی برای خود ترتیس
دادند 2.عالوه بر این ،در عهد عباسیان تی ش ل باش و نوع دذا و سبک موسیقی و ام ال آن نیز تحت
تاثیر نفوذ ایرانی بود .این نفوذ در زمان هادی و هارون ا رشید و مامون به اوت کمال رسید 3.مورخین مهدی
را کسی میدانند که آداب و عادات و تجمالت ایرانی را که آش ارا از خارت به عاریه گرفته شده بود ،وارد
دربار خود کرد4.
نمونه های نفوذ و تاثیر ایرانیان فراوانند .جشن نوروز هم که عید باستانی ایران بود ،در عصر بنی ا عباش
بدل به یک عید ملی رسمی شده بود که به اندازه عید فور بدان اهتمام میکردند و خلفا برای تهنیت و
تبر یک در آن روز به بار عام می نشستند 5.در همین رابوه ،مورخ مشهوری چون جا می نو یسد:
 .1مورگان ،ایران در قرون وسوی ،ص.۲۴
 .2راوندی ،تاریخ تحوالت اجتماعی ،ت ،۲ص.۱۳۶
 .3بنگر ید به :براون ،تاریخ ادبی ایران،ص.274
 .4برای در یافتهای بیشتر در اینباره ،نک :آربری و دیگران ،تاریخ اسالم سپژوهش دانشگاه کمبر یی  ،ص .171
 .5نک :امین ،پرتو اسالم سوحی االسالم  ،ص .139
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عبدا له بن اهر در نوروز و مهرگان هر چه جامه در خزانه داشت می باشید و یک جامه به جای نمی
گذاشت 1».همین ور جشن سده و مهرگان نیز به همین گونه مورد توجه آنها گشت و تی جشن سوری
را هم فراموش ن ردند2.
در آن زمان کاله و باش پارسیان همه گیر شده بود و تی ق ات کاله های بزرر ایرانی بر سر مینهادند.
خلفا نیز موابا رسم و آئین ایرانی کاله بر سر می گذاشتند3.
در دربار آداب و رسوم پادشاهان ساسانی را تقلید می کردند و جامه هایی با نقوش و خووط زر ین می
پوشیدند و اعوای اجازه پوشیدن این نوع باش ها از قوس ماتص ٔه خلیفه بود» 4.بر خالخ دوران بنی
امیه که قیرتر ین اعراب نیز اور به ازدوات با ایرانیان نبودند ،خلفای عباسی با دختران ایرانی ازدوات
میکردند و تی فرزندان این زنان به مقام خالفت رسیدند .مانند مامون که مادرش ایرانی بود و با پوران
دختر سن بن سهل ازدوات کرد و داستان تجمل و ش وه فراوان جشن ازدوات ایشان را مورخین به تفصیل
آورده اند 5.مورخین اسالمی اشاره دارند که سن بن سهل ش وه اشرافیت و آداب و رسوم ایرانی را در
عروسی دخترش به تماشا گذاشت.
از جمله تاثیرات مهم آداب و عادات ایرانیان در جامعه اسالمی آن عهد شیوع موسیقی ایرانی با تمام وازم
آن همراه مجا س رب و دنا بوده است .موسیقی دانان بزرر ایرانی از قبیل اسحاس موصلی و ابراهیم
موصلی و شاگردشان زر یاب و بسیاری از نرایر آنان مجا س هو و نشاط خلفا و رجال را از آهنس های
ایرانی خود پر می کردند و دز گو یان ایران که بشار بن برد اارستانی و ابوانس خوزستانی در راش آنان
قرار داشتند بدین مجا س سماع رونا شعر را افزودند 6.نفوذ ایرانیان در سا تهای دانش ،و منوا و
فلسفه و پزش ی و نجوه و هیئت و  ...همگی را بایستی در راستای بسط اندیشه ایرانشهری تاویل و تفسیر
کرد .از اینجهت تالشهایی که ایرانیان و خاندانهای مشهور ایرانی عصر عباسی برای بسط دانش و هنر
و فرهنس ایرانی صورت دادند را در ز یر برمیشمر یم و نشان خواهیم داد که تا چه میزان این خاندان ها
دارای اهمیتی و یژه در گسترش اندیشه ایرانشهری بودهاند.

 .1جا  ،تات ،ص.204
 .2نک :زر ین کوب ،تاریخ ایران بعد از اسالم،ص.44
 .3امین ،همان ،ص.140
 .4براون ،تاریخ ادبی ایران،ص.274
 .5مسعودی ،مروت ا ذهس ،ت  ،۲ص .۴۴۳
 .6صفا ،دورنمایی از فرهنس ایرانی و اثر جهانی آن ،ص.57
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-۵ایرانیان و مسأ ٔله دانش:
اک ر هنرمندان ،نحو یون ،ق ات و علمای دوران عباسیان ،ایرانی بودند .ف ل بن سهل نوباتی که وزیر
مامون که قبال مباشر یحیی برم ی بود ،از خاندان اصیل ایرانی بوده و نواده ی ی از سال ین قدیم ایرانی بود
که به تازگی مسلمان شده بود .ابراهیم موصلی مغنی معروخ دربار خالفت نیز اصال ایرانی بود .دربار
خالفت ،زرتشتیان و مسیحیان را گرامی میداشت و اشراخ عرب سیادت و برتری خود را از دست داده
بودند و برای آنها فقط ا ترام باقی مانده بود .خلیفه نیز دیگر رئیس جامعه مسلمانان نبود و جانشینی
س
شهر یاران سابا ایران را بر عهده گرفته بود و شاصی شده بود ،مرموز و با ابهت که دا با از دیده ا بام و
ز یردستان خود پنهان و ناپدید می ماند .برای تمام جزئیات زندگی روزانه و تعیین خصوصیات زندگی مذهبی
و اداری ،ایران را نمونه و سرمشا خود قرار دادند1.
در میان وزرای ایرانی ،یحیی برم ی کسی بود که به علم و دانش و فلسفه اهمیت بسیار میداد .در واقع
یحیی که همیشه رفدار علم و معرفت بود و علما و هنرمندان و فالسفه را تشو یا مینمود و مبا ژ مذهبی
و اخالقی را بسیار دوست می داشت ،با یس خا ر فقهای مسلمان و آزاد ف ران و علمای سایر فرس را
گرد می آورد و به مبا ژ فلسفی گرم میشد .یحیی در کاخ خو یش به مبا ه در مسائل گوناگون علمی با
دانشمندان مشغول می شد ،و علما و شعرا و  ..از خان نعمت او همواره برخوردار بودند ،به وری که
ابونواش شاعر توانا و سان پرور که در علم غت کسی در ردیف او نبود ،در مدت برم یان به خصوص ف ل
س
قصاید شیوا سروده است .ابونواش خود نیز اصا تا ایرانی بود .وی از مادری ایرانی در اهواز به دنیا آمده بود
و در سال  195هجری قمری در بغداد وفات یافت.
مشهور است که سیبو یه عا م نحوی معروخ مبلغ ده هزار درهم به ور مستمری از یحیی در یافت میکرد،
و یحیی از توجه به مترجمین عرب برای کتس یونانی و فارسی و هندی در یغ نمی ورز ید .برای نمونه آثار
پارسی که به ور دیرمستقیم به عربی نقل و در غت عرب شیوع و انتشار پیدا کرده بود ،در علم و ادب و
شعر و غت عرب تاثیر مهمی نموده ،عقل و ف ر و قر یحه و هوش ادبا را پرورش داده و روت تازه در کا بد
ادب عرب دمید2.
-۶ایرانیان و پزشکی:
در زمان هارون ترجمه کتس ،رشد ورونا عریم یافت .ابن ندیم صا س کتاب ا فهرست اشاره دارد که که
س
یحیی برم ی ی ی از علما را به هند فرستاد تا عقاقیر آن ممل ت را برای او بیاورند و ومنا رسا های درباره
 .1کانروری ،برم یان ،سعصر الیی اسالم و خالفت عباسی  ،ص .288
 .2بنگر ید به :امین ،پرتو اسالم سوحی االسالم  ،ت  ،1ص.203
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مذهس هندیان تهیه نماید .باید دانست که برم یان م رر علما و فالسفه و ما و ا بام آن ممل ت را به
مح ر خود میآوردند .برای نمونه بیس معروخ مسیحی مذهس باتیشوع» ثروت خود را مدیون یحیی
برم ی بود .هارون که در اوایل خالفت خود مر یض شده بود به وزیرش سیحیی برم ی از ناآ گاهی ا بای
دربار گالیه کرده و از او خواسته بود تا یرایش بیبی اذس بیابد 1.یحیی باتیشوع مسیحی را که در جندی
شاپور بود معرفی نمود وسرس وی را از آنجا به بغداد آوردند .خلیفه این بیس را مورد اعزاز و ا سان قرار
ٔ
ترجمه آن ها اهمیت
داد و به سمت رئیس ا بام» منصوبش کرد .در واقع در میان علومی که عباسیان برای
فراوان قائل بودند ،علم پزش ی مهم تر ین بود .کتابهای ترجمه شده در علم پزش ی عمدتا از آن دانشمندان
یونان و هند بود ،و کتابهای پزش ی ترجمه شرده از یونانی از دو بیس بلند آوازه یونان ،بقراط و جا ینوش
بود .ابن ندیم نام کتابهایی که از آنان بره عربی ترجمه شده اسرت را برا نام مترجمان آن کتابها ذکر نموده
است .ن ته مهم این جاست که این آشنایی به واسوه ایرانیان انجام می شد2.
جا نیز گفته است که از جمله پزش انی کره یرحیی بن خا د برم ی به بغداد آورد :عبارت بودند از:
من ه ،بازیگر ،قلبرقل ،و سندباد3.
-۷ایرانیان و ر یاضیات و نجوم:
دومین کتابهای ترجمه شده به عربی مربوط به علوم هیأت و ر یاویات میشد .کتابهای ترجمه شده
عمدتا از یونانیان و هندیان و فارسیان بود .آشنایی و ٔ
رابوه مسلمانان با هندیان در
س
مربوط به این قسمت نیز
مرورد عرلم هیأت بر آشنایی و رابوه آنان با یونانیها پیشی دارد ،چنان ه نقل کردهاند گروهی از مردم هند
در سال  154ه -بر منصور وارد شدند ،و در میان آنان فردی منجم بود ،منصور از وی خواست تا کتاب
مراتصری را در عرلم هیأت تأ یف نماید ،آنگاه دستور داد تا آن کتاب را به عربی ترجمه کردند .کتاب وی
سندرهند نامیده شد4.
این کتاب مورد توجه بسیاری از دانشمندان اسالمی قرار گرفت ،چنان ه ،محمد بن ابراهیم فزاری ،بیش
برن عربد ا له بغدادی ،و محمد بن موسی خروارزمی کرتابهای خرود را بر اساش سندرهند تأ یف نمودند.
در میان دانشمندان ایرانی اسالمی ،ابوریحان بیرونی بیش از دیگر دانشمندان ایرانی اسالمی در علوم و
 .1ابن ندیم همچنین متذکر میشود که برم یان به مسائل مربوط به هند عالقه وافری داشتتند .نک :ابن ندیم ،ا فهرست،
ص.313
 .2ابن ندیم ،همان ،ص .405-400
 .3امین ،پرتو اسالم سوحی االسالم  ،ت  ،۱ص .۲۴۴
 .4امین ،همان ،ص .343
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ادبیات هند موا عه داشت .از مشهورتر ین تأ یفات او در زمینه علوم و ادبیات هندی ،کتاب االثاررا براقیةر
مرنرا قرلونرا خا یة است .جرجی ز یدان نقش مهمی برای این تا یف بی1مانند در جهت اعتالی فرهنس
و تمدن اسالمی متذکر شده است
اهمیت علومی همچون علم هیات برای برای خلفای عباسی به آن اندازه بود که برای نمونه منصور ،نوبات
فارسی ،برزرر خاندان نروبات را به عنوان منجم ماصوص خود برگز ید .و آنرگاه کره ورعف نراشی از
پیرری برر او دلبه کرد ،فرزندش ابوسهل را جانشین پدر نمود2.
-۸ایرانیان و اخالق و سیاست:
به گفته مسعودی در ملوجرا ذهب  ،یحیی برم ی از میان فرزندان خا د از هر جهت شایسته و ز یبنده
صدارت بود .او در علم و ادب ،ف ل و کمال ،عادات و اخالس ،سیاست و مردم داری ،بلند همتی و وعیف
نوازی ،دومین خا د برم ی بود  .پس از رسیدن به سن رشد بازوی توانای ومت گردید و بارها استانداری
والیات ماتلف به او واگذار می شد ،و در نتیجه کاردانی ،درایت ،و پاتگی اف ار او نمایان گشت و هارون
او را بر مسند وزارت جای داد ،به وری ه بسیاری از تذکره نو یسان او را در ردیف اول وزیران اسالم به
شمار میآورند3.
ا بت ه این را هم باید اوافه کرد که امام موسی بن جعفر ملقس به کاظم سع را هارون وقتی از مدینه پیش
عیسی بن جعفر محبوش داشت ،بعد از آن به بغداد فرستاد و در نزد سندی بن شاهک» زندانی ساخت.
گو یند در این زمان یحیی بن خا د برای این ه اتهام تمایل به شیعه گری را از خود دور کند زهر در خرمای
تر کرد و برای امام فرستاد که آن باعژ مرر و شهادت وی گردید4.
-۹ایرانیان و منطق و فلسفه:
اما در زمینه منوا و فلسفه نیز کتابهای مهم و برجستهای به عربی ترجمه شد .عمده کتابهای مربوط به
این دو فرن از یرونانی به عربی برگردانده شد و همگی نیز از تأ یفات ارسوو میباشند .کتابهای منوقی او
عبارتند از :قا یغوریراش سمقوالت که تروسط رنین بن اسحاس ترجمه شد ،باری ارمینیاشسعبارت
ق ایا  ،که نین آن را به سر یانی و اسحاس به عربی ترجمه نرمود.
 .1ز یدان ،تاریخ تمدن اسالم ،ت ،۱ص.577
 .2ابن ندیم ،ا فهرست ،ص .۳۷۸-۳۷۱
 .3کانروری ،برم یان ،سعصر الیی اسالم و خالفت عباسی  ،ص .198
 .4شهرستانی ،تووی ا ملل ،جلد  ،۳ص .۲۲۳
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آنرا و یقا ستحلیل ا قیاش که توسط تئودور به عربی ترجمه شد و نین آن را اصالت کرد .و کتابهای
دیگری همچون آنا و یقا دوم سکتاب برهان  ،که اسرحاس آن را بره سرر یانی و سرس متی به عربی ترجمه
نمود.پیشتر هم گفته شد که ابن ندیم فهرستی از این کتس را به دست داده.
بسیاری کتابهای دیگر را نیز میتوان در این شمار آورد که در اینجا ورورتی برای نام بردن از همه آنها
نیست .از افال ون نیز کتابهایی به عربی تررجمه شده که عبارتند از ،سریاست ،مرناسبات ،نوامیس،
نیماوش ،تو ید ،سن و ذت و اصرول هرندسه1.
-1۰ایرانیان و تار یخ و ادبیات:
اما در زمینه تاریخ و ادبیات و داستان ،بیشتر ین کتابهایی که در این زمینه به عربی ترجمه شد ،به زبران
هرندی و فارسی بود .در این زمینه ،یک ایرانی مشهور به نام ابن مقفع ،باش بزرگی از این رسا ت را بردوش
گرفت .وی در زمان عمر کوتاه خو یش ،توانست آثار بیشماری ترجمه و تأ یف کند .او عا مانه منوا یونانی
را وارد فرهنس و ادب عربی نمود و دست به ترجمه آثاری برجسته از فارسی و فرهنس کهن ایران به عربی
زد که تاثیرات پایداری برجا نهاد .ربانی گلرایگانی در مقا ه ای به این ترجمه ها و تاثیراتشان پرداخته است2.
بررخی از کرتابهای مرربوط به تاریخ ،ادبیات و داسرتان که توسط مترجمان ایرانی از هندی به عربی ترجمه
گردید به شرت ز یر است :کتاب سندباد کبیر ،سندباد صغیر ،یوذاسف ،هرندوچین ،پادشراه آدمکش و شناگر
هند ،کتاب هند دربراره هربوط آدم و کرتس دیرگر3.
نتیجه:
با برقراری دو ت عباسیان اوواع اجتماعی ایرانیان بسیار بهتر شد ،او ین خلفا که از نقش ایرانیان در
تأسیس این دو ت به خوبی ا الع داشتند ،در مح م ساختن شا وده ومت عباسی از ایشان بهره بردند.
بو یژه این ه ایرانیان دارای پیشینهای درخشان بودند و گذشته ای روشن در بافتن فرش تمدن داشتند .ایرانیان
مشادل و من اصس ساش ومتی را در اختیار گرفتند و تش یالت دیوانی جامعه اسالمی ،از تش یالت
ساسانیان تقلید شد .وزرا از میان بزرگان ایرانی انتااب شدند و در پی آن پستهای کلیدی جامعه را به هم
نژادان خو یش واگذار میکردند .کم کم خلفا ایرانیان را بر سایر اقوام برتری دادند و اعراب به کناری رانده
شده ،ایرانیان صا س جایگاه آنان شدند .با افزایش قدرت روز افزون ایرانیان ،اعراب سعی میکردند با
 .1ز یدان ،تاریخ تمدن اسالم،ت  ،۱ص.۵۷۷
 .2ربانی گلرایگانی ،علم کالم در عصر ساسانیان» ،ص .۹۳
 .3ز یدان ،همان ،ت 1ص.578
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انواع یلهها و تدبیرها ایرانیان را از کار برکنار نمایند و خود جانشین آنها شوند .با همین هدخ بود که خون
برخی از وزیران ایرانی ر یاته شد و جان و مال آنان به هدر رفت .هارون ا رشید خاندان برم ی را برانداخت
و مأمون ف ل بن سهل را از میان برداشت.
از سوی دیگر ،با سعی و تالش ایرانی نژادان ،آداب و رسوم ایران در دربار خلفای عباسی چنان روات یافت
که دربار عباسیان شباهت فراوانی به دربار ساسانیان پیدا کرد .هنرمندان ایرانی در موسیقی و شعر به دربار
راه یافتند و ز ینت باش مجا س خلفا شدند .هنرهای ایرانی سرمشقی برای هنرمندان اسالمی شد و
هنرمندان در رشته های ماتلف از منابع کهن ایرانی ا هام گرفتند .دانشمندان و علمای ایرانی مورد توجه
خلفا واقع شدند و به گسترش و پیشرفت علوم در جامعه اسالمی کمک کردند ،خدمات فراوان علمای
ایرانی سبس روات علوم در تمدن اسالمی شد .منجمان و بیبان ایرانی مورد توجه قرار گرفته و از مقربان
درگاه شدند ،و این امر سبس شد که ف ر ایرانی و اسلوب بیان و کتابت و صنایع ادبی ایشان در میان مسلمان
نشر یابد و علوم ایرانی ز یربنای موا عات و تحقیقات دنیای اسالمی گردد .این ه در جدال میان امین و
مأمون ،ایرانیان به مایت از مأمون برخاستند و کمک کردند تا خالفت به او منتقل شود ،پیامدی مهم
داشت :پیامد این همراهی ،افزایش فراوان نفوذ و قدرت ایرانیان در این روزگارشد تا جایی که برخالخ
گذشته ،عربان نسس خو یش را به ایرانیان میرساندند و مدعی انتساب با خاندان کسری بودند .در نتیجه
این رخدادها ،ایرانیان به یاری خاندانهای متنفذ ایرانی چون نوباتی و برم یان ،با ف فرهنس و اخالس
و خردورزیشان ،اعراب را مقهور خو یش کردند .روشن است که در نهایت ایرانیان تاثیرات و خدمات
زمینه علمی و چه در ٔ
شایسته و پایداری چه در ٔ
زمینه سیاسی و هنری و ادبی و نحوی و تاریای و  ...در
جامعه اسالمی و روزگار عباسی بر جای نهاده و در معنایی کلی تر به عا م اسالم هدیه نمودند.
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