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زمینۀ پیدایش و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی ـ 
اسالمی

همیشه  نظامی  و  سیاسی  شکست های  و  فروپاشی 
نیست.  فرهنگی  و  اجتماعی  نابودی  و  زوال  با  همراه 
گاهی بر اثر ناکارآمدی حکومت ها و ضعف حاکمان یک 
سرزمین، نظام سیاسی فرو می ریزد، اما جامعه و فرهنگ 
که  برخورداراند  پویایی  و  قوت  چنان  از  سرزمین  آن 

می توانند به مسیر خود ادامه دهند.
فروپاشی  معنای  به  ساسانی  امپراتوری  سقوط 
بلکه  نبود،  ایرانی  جامعٔه  تمدنی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
ایرانیان با پذیرش تدریجی و آگاهانٔه اسالم، دوران جدیدی 
از پویایی و شکوفایی را در عرصه های اندیشه، علم، ادب 
و هنر آغاز کردند. آنان با انتقال میراث فرهنگی و تمدنی 
و  فرهنگ  شکل گیری  موجبات  اسالمی،  دورٔه  به  خود 

تمدن ایرانی ــ اسالمی را فراهم آوردند.

به  را  ایرانی  ریشه دار  تمدن  و  فرهنگ  نیز  اسالم 
با  نیز  ایران  مردم  کرد.  غنی تر  را  آن  و  واداشت  تحرک 
جدیت نیروی معنوی و تجارب فرهنگی و تمدنی خود را 
برای نشر و ترویج فرهنگ و ارزش های اسالمی به کار 
بستند. در نتیجٔه چنین تعاملی، فرهنگ و تمدن ایرانی ــ 

اسالمی به اوج شکوفایی و شکوهمندی رسید.

نظام حکومتی و تشکیالت اداری
انتقال میراث سیاسی و اداری ایران باستان 
در  آنکه  دلیل  به  مسلمان  اعراب  اسالمی:  دورۀ  به 
کافی  آگاهی  و  تجربه  اداری،  تشکیالت  و  کشورداری 
ناگزیر شدند برخی امور  ایران  به  نداشتند، پس از ورود 
اداری و دیوانی مانند نحؤه محاسبه و گردآوری مالیات ها 
را به ایرانیان واگذار کنند. اولین دیوان حکومت اسالمی 
در زمان خالفت عمر به نام دیوان بیت المال، به پیشنهاد 
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فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی
)از ورود اسالم به ایران تا تأسیس حکومت صفوی(

مقدمه

در درس های پیش، روند حتوالت سیاسی ایران از سقوط ساسانیان تا پایان حکومت تیموریان، 

مطالعه و بررسی شد. در این درس فرهنگ و متدن ایرانی ــ اسالمی، عناصر و ویژگی های آن مطالعه و 

بررسی می شود. 
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هرمزان )سردار اسیِر ایرانی( در مدینه تأسیس شد. دفترها 
همچنان  امویان،  دوران  اواسط  تا  مالیاتی  دیوان های  و 

به خط و زبان ایرانی بود.
و  اقتباس  عباسی،  دیوانی خالفت  و  اداری  نظام 
آن  در  بود؛  باستان  ایران  اداری  تشکیالت  از  تقلیدی 
عصر  در  آنچه  مشابه  دیوان هایی  و  وزارت  نهاد  دوره، 

نظام  سامانیان،  گرفت.  شکل  داشت،  وجود  ساسانی 
مورد  کردندکه  تأسیس  را  منسجمی  دیوانی  و  اداری 
غزنویان،  تنها  نه  گرفت.  قرار  بعدی  سلسله های  توجه 
ایلخانان  بلکه  ترک تبار،  خوارزمشاهیان  و  سلجوقیان 
مغول و تیموریان نیز راه و رسم حکومت داری ایرانی را 

مبنای زمامداری خود قرار دادند.
نمودار نظام اداری ــ دیوانی

دیوان اوقاف
)سازمان اوقاف(

درگاه )دربار(شاهفرماندهی سپاه

وزیر

)نخست وزیر(

دیوان ها

)سازمان ها و وزارتخانه ها(

دیوان استیفا
)وزارت امور

 اقتصادی و دارایی(

دیوان رسایل
)دبیرخانه(

دیواِن اشراف
)سازمان بازرسی(

دیوان برید
)وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات(

دیوان َعۡرۡض
)وزارت دفاع(

١ــ به معنای دفتر و اداره، معادل وزارتخانٔه امروزی

تشکیالت  از  مجموعه ای  ایران  نظام حکومتی  در 
اداری به مرور زمان به وجود آمد که به هر بخش آن دیوان١ 
و به کارکنان آن دیوانیان گفته می شد. تعدادی از مهم ترین 

این دیوان ها در جدول صفحٔه بعد معرفی می شوند.
وزارت در نظام حکومتی ایران: نهاد وزارت 
رکنی مهم در تشکیالت حکومتی ایران در عصر باستان 
وزیر،  اصلی  وظیفٔه  می رفت.  شمار  به  اسالمی  دورٔه  و 
کمک به پادشاه در ادارٔه امور کشور بود. اگرچه وزیر 
پند  فرمانروا  به  و  کند  دخالت  امور  کلیٔه  در  می توانست 
او  اختیارات  دایرٔه  معمول  طور  به  اما  دهد،  مشورت  و 

رأس  در  وزیر  بود؛  محدود  مالی  و  اداری  مسائل  به 
امور  جریان  بر  و  داشت  قرار  دیوان ساالری  تشکیالت 

دیوان ها و فعالیت دیوانیان ریاست و نظارت می کرد.
در آغاز خالفت عباسی، نهاد وزارت دوباره شکل 
گرفت و به مرور اهمیت و تأثیر آن افزایش یافت. وزیران 
تا  از سدٔه سوم  که  امور خالفت و سلسله هایی  ادارٔه  در 
ایفا  بر ایران فرمان راندند، نقش مهمی  سدهٔ دهم هجری 
آبادانی،  برای افزایش درآمدهای حکومتی،  آنان  کردند. 
عمران، رونق کسب و کار و رفاه عمومی تالش می کردند. 
 بخش دیگری از مسئولیت وزیران، آشنا کردن زمامداران
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ـ با راه و رسم کشورداری بود. ـ به ویژه حاکمان غیر ایرانیـ  ـ 
بسیاری از وزیران در عرصٔه علمی و فرهنگی نیز 
کوشا بودند و اقدامات مؤثری در جهت احیا و گسترش 
از  آنان  دادند.  انجام  ــ اسالمی  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ 
یکسو مرّوج آداب و سنن ایرانی و زبان فارسی بودند و 

ایرانی  و شاعران  دانشمندان  عالمان،  از  دیگر  از سوی 
و  مدارس  همچنین  می کردند؛  معنوی  و  مادی  حمایت 
مراکز علمی متعددی را بنیان نهادند. شماری از وزیران، 
ارزشمندی  کتاب های  و  بودند  دانشمند  و  عالم  خود 

تألیف کردند.

توضیحاتنام دیوان

ِاستیفا
استیفا به معنای تمام گرفتن و طلب تمام کردن است. دیوان استیفا یا دیوان بیت المال و دیوان خراج، معادل وزارت امور اقتصادی 
و دارایی امروزی بوده است. این دیوان به ریاست مستوفی یا مستوفی الممالک به امور مالی یعنی محاسبه و گردآوری درآمدها 

)مالیات ها( و هزینه ها )مخارج( رسیدگی می کرد. 

رسایل
دیوان رسایل یا دیوان انشا به ریاست صاحب دیوان رسالت، وظیفه داشت احکام و نامه های حکومتی را نگارش، تنظیم، ثبت، 

دریافت و ارسال کند. عدهٔ زیادی دبیر در این دیوان مشغول کار بودند.

بَرید
دیوان برید یا چاپارخانه به ریاست صاحب برید، وظایفی شبیه ادارٔه پُست امروزی داشته است. چاپارهای این دیوان وظیفه داشتند 

عالوه بر انتقال پیام ها و نامه های حکومتی از مرکز به والیات و بالعکس، برای فرمانروا خبرگیری و به نوعی جاسوسی کنند.

ِاشراف
دیوان ِاشراف مشابه سازمان بازرسی کنونی بوده است. این دیوان به ریاست مشِرف بر دخل و خرج کشور و عملکرد دیوانیان به 

ویژه مستوفیان نظارت می کرد.

َعۡرۡض
دیوان َعۡرۡض به ریاست عارض تقریباً معادل وزارت دفاع کنونی بود و بر امور اداری و مالی و تدارکاتی سپاه، از قبیل آمار سپاهیان، 

پرداخت و حقوق و مواجب آنان نظارت می کرد.

تاج و دوات

در اواخر عمر خواجه نظام الملک برخی از نزدیکان ملکشاه که به نفوذ زیاد خواجه و فرزندان و بستگان 
او در دستگاه حکومتی و دستیابی به مشاغل حساس رشک می ورزیدند در صدد لرزاندن پایه های قدرت این 
سیاستمدار کهنه کار برآمدند. خواجه مخالفان خود را از میدان به در کرد، ولی به تدریج موجبات دلسردی 
ملکشاه و حتی هراس سلطان از این وزیر مقتدر فراهم آمد به گونه ای که چند بار مشاجراتی تند بین آنان در 
گرفت. سرانجام خواجه با لحنی خشم آلود به ملکشاه هشدار داد: »به سلطان بگویید اگر نمی دانستی که من در 
ملک با تو شریکم، پس بدان که تو این دولت را به تدبیر و رأی من به دست آورده ای... از من به او بگویید که 
آنکه تو را تاج داد، دستار بر سر من نهاد، هر دو در هم بسته اند و به هم پیوسته، هر وقت این دوات بر گیرند، آن 

تاج نیز از سر تو برگرفته خواهد شد«.

یک توضیح
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وزیران  وزارت،  خطیر  نقش  و  جایگاه  وجود  با 
فاقد امنیت شغلی و جانی بودند. شماری از وزیران بر اثر 
سوِءظن، حسادت و خشم خلیفه یا سلطان، برکنار شدند 
و دارایی و جان خود را از دست دادند. امرا و فرماند هان 
شمار  به  دیوانیان  و  وزیران  رقیب  همواره  نیز  نظامی 

)نظامیان(  »اهل شمشیر«  دو اصطالح  می رفتند. وجود  
بیانگر  ایران،  تاریخی  ادبیات  و »اهل قلم« )دیوانیان( در 
افزون  است.  گروه  دو  این  مداوم  درگیری  و  اختالف 
میان  در  اوقات  بیشتر  شدید  رقابتی  و  حسادت  این،  بر 

دیوانیان و به ویژه وزیران جریان داشت.

جست و جو کنید و جدول زیر را کامل کنید.

اقدام و اثر مهمدورۀ وزارتنام وزیر
نخستین وزیر عباسیان که نقش مؤثری در جنبش عباسیان و تأسیس خالفت عباسی داشت.خالفت سفاح عباسی..................

………………یحیی بن خالد برمکی
خاندان  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  و  نفوذ  توسعٔه  و  خالفت  امور  زمام  گرفتن  دست  به 

برمکی، حمایت از دانشمندان، عالمان، شاعران، نویسندگان و مترجمان 

خالفت مأمون عباسی………………
ایفـای نقش مؤثر در پیروزی مـأمون بـر امین و رسیدن او به خـالفت، تصدی امور کشوری 

)دیوانی( و لشکری، نقش داشتن در والیتعهدی امام رضا 

حکومت سامانیانابوالفضل بلعمی
رودکی،  جمله  از  پارسی گو  شاعران  تشویق  فارسی،  زبان  اشاعٔه  و  تقویت  برای  کوشش 

حمایت از دانشمندان و عالمان و کمک به توسعٔه علمی 
ابوعبدالله محمدبن احمد  

جیهانی )جیهانی کبیر(
انتظام امور مالی و تکوین نظام دیوانی، کمک به توسعٔه علمی از طریق حمایت از دانشمندان………………

بسط و نشر علم، تألیف کتاب جغرافیایی المسالک و الممالک………………احمدبن محمد جیهانی

بسط و نشر علم و فرهنگ، ترجمٔه تاریخ طبری با عنوان تاریخ بلعمی یا تاریخنامٔه طبریحکومت سامانیان………………

به فارسی برگرداندن موقت دفاتر دیوانی و نامه های حکومتیحکومت غزنویانابوالعباس اسفراینی

تعلق خاطر به زبان فارسی و برگرداندن دیوان ها و نامه ها از عربی به فارسی………………عمیدالملک کُندری

………………………………
تأسیس مدارس  با  فعالیت های علمی  تقویت  و  ترویج  اقتدار وزارت،  و  نفوذ  دامنٔه  توسعٔه 
نظامیه، نگارش کتاب سیاستنامه به هدف آشنایی سالطین و شاهزادگان سلجوقی با فرهنگ 

سیاسی و روش کشورداری ایرانیان

………………شمس الدین جوینی
کوشش برای آشنا کردن مغوالن با فرهنگ و تمدن ایرانی، تالش برای بسط و نشر علم، 

عمران و آبادی

حکومت ایلخانان………………
فعال در عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، نگارش آثاری در تاریخ، کالم و 

فقه، بانی مجتمع فرهنگی و آموزشی َربع رشیدی در تبریز

………………امیرعلیشیر نوایی
متبحر در شعر و نویسندگی و صاحب آثاری به شکل نظم و نثر در زبان های فارسی و ترکی، 

بانی مراکز و بناهای علمی، آموزشی و مذهبی

?
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زبان و خط
رسمیت زبان و خط عربی: پس از آنکه اعراب 
بر ایران مسلط شدند، زبان عربی رسمیت یافت. فرمان ها 
بر  نوشته شدند. عالوه  زبان  این  به  نامه های حکومتی  و 
امیران و انبوه مهاجران عرب، بسیاری از ایرانیانی که با 
آنها همکاری می کردند نیز به زبان عربی سخن می گفتند؛ 
شاعران  و  عالمان  بود،  دانش  و  دین  زبان  چون  عربی 

مسلمان ایرانی هم به آن زبان می نوشتند و می سرودند.
فارسی، زبان تودۀ مردم: با این حال توده های 
مردم ایران، زبان مادری خود را رها نکردند. ایرانیان با 
ارج  قرآن  زبان  عنوان  به  عربی  به  و  شدند  مسلمان  آنکه 
این  می گفتند.  سخن  فارسی  به  همچنان  اما  می نهادند، 
زبان  جذب  زمان  مرور  به  بودند  ایران  به  مهاجر  اعراب 

فارسی شدند. 

  یعقوب لیث و شعر فارسی

امیر  به زبان عربی در مدح او سرودند؛  یعقوب لیث هرات را گشود، شاعران اشعاری     وقتی 
صفاری که عربی نمی دانست با شنیدن آن اشعار، گفت: » چیزی که من اندر نیابم، چرا باید گفت«. 

پس از آن شاعران شروع به سرودن شعر فارسی کردند.

یک توضیح

توسعه و تقویت زبان فارسی: دورٔه صفاریان، 
از  حکومتی  و  رسمی  حمایت  و  توجه  بر  سرآغازی 
وزیران  و  امیران  آن،  از  پس  بود.  فارسی  ادب  و  زبان 
زبان  رواج  و  کمال  توسعه،  ایران دوست سامانی موجب 
آنان،  تشویق و حمایت  نتیجٔه  در  فارسی شدند.  ادب  و 
فارسی،  شعر  پدر  رودکی  جمله  از  پارسی گو  شاعران 
یکی  که  فردوسی  سرود.  را  خود  قصیده های  و  غزل ها 
شروع  سامانی،  دورٔه  اواخر  در  بود،  توس  دهقانان  از 
سنت ها  زبان،  طریق،  آن  از  تا  کرد،  شاهنامه  سرودن  به 
ایرانیان حفظ و شکوه و جالل گذشته  کـهـن  تـاریخ  و 
یادآوری شود.اگرچه سلطان محمود غزنوی قدر خدمت 
آزاده  و  میهن دوست  شاعر  آن  و  ندانست  را  فردوسی 
فرخی  مانند  دیگری  شاعران  ولی  کرد،  آزرده خاطر  را 
سیستانی، منوچهری دامغانی، عنصری بلخی و … مرّوج 

زبان و ادب فارسی در دربار غزنوی بودند.

بسی رنج بردم درین سال سی
عجم زنده کردم بدیـن پارسی
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دری١  فارسی  زبان  سامانیان،  دوران  در  همچنین 
به عنوان زبان علم و دین نیز مطرح و چندین اثر علمی و 
تاریخ  ترجمٔه  ترجمه شد؛  یا  و  نگارش  زبان  این  به  دینی 
طبری،  تفسیر  ترجمٔه  و  بلعمی  تاریخ  عنوان  با  طبری 

معروف ترین این آثار بودند.
الفبای  پهلوی،  خط  نقایص  و  دشواری  دلیل  به 
جدید زبان فارسی، از الفبای خط عربی که ساده تر بود، 
اقتباس شد. دانشمندان بزرگی مانند ابوریحان بیرونی و 
ابوعلی سینا نیز برخی از آثار علمی خود را به زبان فارسی 

نوشتند که برای عموم ایرانیان قابل استفاده باشد.
ابتدای  در  فارسی:  زبان  گسترش  و  رسمیت 
زمامداری سلجوقیان به همت عمیدالملک کُنُدری، وزیر 
فارسی  زبان  شد.  اداری  و  رسمی  زبان  فارسی  طغرل، 
در  کند،  مقابله  آنها  با  یا  نفی  را  دیگر  زبان های  بی آنکه 
گسترش  سلجوقیان  امپراتوری  پهناور  قلمرو  سرتاسر 
علمی  مختلف  رشته های  در  متعددی  کتاب های  و  یافت 
و  فارسی گویی  روند  شد.  نگاشته  زبان  آن  به  مذهبی  و 
تیموریان  و  مغوالن  حاکمیت  عصر  در  فارسی نویسی 
رونق و شتابی بیش از گذشته یافت و گنجینه های بی نظیر 
و ارزشمندی از علم، ادب و عرفان در قالب آن زبان به 

وجود آمد.

آداب و رسوم
یکی از ویژگی های جالب ایرانیان در طول تاریخ، 
دیرین  سنت های  و  فرهنگ  به  تعلق خاطر  و  دلبستگی 
از  بسیاری  ساسانیان،  انقراض  از  پس  است.  خویش 
جشن ها،  قبیل  از  ایرانی  زندگی  کهن  آیین های  و  آداب 
تفریح و سرگرمی، بازی، موسیقی، خوراک و پوشاک، 

١ــ واژٔه دری از در به معنای درگاه و دربار گرفته شده؛ زیرا زبان گفتاری درباریان و مردم شهرنشین پایتخت ساسانیان بوده است.

دانشنامۀ عالیی،نخستین دایرة المعارف فارسی، نوشتۀ ابوعلی سینا در پنج علم: 
منطق  ، طبیعیات، هیئت )نجوم(، موسیقی و الهیات

و  واژه ها  گرفتن  کار  به  برای  را  راه  کتاب،  این  نوشتن  با  بیرونی  التفهیم: 
اصطالحات علمی به زبان فارسی باز کرد.
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همچنان متداول و مرسوم ماند. ایرانیان پس از آنکه به دین 
ارزش های  و  شعائر  بزرگداشت  با  توأم  درآمدند،  اسالم 
و  با شور  را  کهن خود  از سنت های  بسیاری  اسالمی، 

شوق فراوان پاس داشتند.
یافته  ایران سلطه  بر  که  بیگانگانی  زمان،  با گذشت 
آیین  شدند.  ایرانی  رسوم  و  فرهنگ  مجذوب  بودند، 
اسالمی  دورهٔ  ابتدای  از  که  مهرگان  و  نوروز  جشن های 
پا  برجا بود، در زمان خالفت عباسیان با شکوه بسیار برگزار 
می شد. سرگرمی ها و بازی های کهن ایرانی مانند چوگان، 

شطرنج و تیراندازی نیز در دورهٔ اسالمی تداوم داشت.

ایرانیان ُمبدع بازی چوگانسفره هفت سین ایرانی

 فکر کنید و پاسخ دهید
فرهنگ  به  ایرانیان  دلبستگی  شما  نظر  به 

و آداب رسوم خویش و بزرگداشت آنها در طول 

تاریخ،چه آثار و نتایجی داشته است؟ 

در  که  بودند  اجتماعی  گروه های  از  یکی  دهقانان 
حفظ  در  زیادی  سهم  و  نقش  هجری  نخست  سده های 
و تداوم سنت ها، آداب و رسوم  و در یک کالم فرهنگ 

ایرانی داشتند.

آموزش و علوم
توجه و تأکید ویژٔه اسالم و آموزه های قرآن به علم 
قلمرو  پیشرفت علم در  برای  و دانش، زمینٔه مناسبی را 
پهناور اسالمی فراهم آورد. ایرانیان که به خردورزی و 
دانش دوستی مشهور بودند، با استفاده از تجربه و سابقٔه 

تمدنی، فعالیت های علمی خود را گسترش دادند.
مدارس و مراکز علمی: جایگاه رفیعی که تعلیم و 
تربیت در اسالم و فرهنگ ایران داشت، توجه مسلمانان 

را نسبت به ایجاد مدارس، کتابخانه ها و سایر مراکز علمی 
آموزشی  مراکز  مهم ترین  و  نخستین  کرد. مساجد  جلب 
اسالمی بودند. در بیشتر مساجد بزرگ شهرهای ایران، 
حلقه های درس بزرگی تشکیل می شد. کم کم مدرسه هایی 
نهادهای  و  تجربیات  شد.  دایر  بزرگ  شهرهای  در  هم 
آموزشی تمدن های گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفت. 
مدرسٔه پزشکی جندی شاپور همچنان تا قرن سوم هجری 

به فعالیت خود ادامه داد.
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آنان  ایرانیان و عالقٔه  به ویژه  علم دوستی مسلمانان 
به یادگیری از دیگران، موجب شکل گیری نهضت ترجمه 
شد. از این رو، در زمان مأمون عباسی، مرکزی با عنوان 

مختلف  زبان های  از  آثاری  ترجمٔه  برای  »بیت الحکمه« 
را  آن  مترجمان  زبده ترین  که  آمد  به وجود  زبان عربی  به 

ایرانیان تشکیل می دادند.

یک توضیح
کتابخانۀ صاحب

  به همت صاحب بن عباد  وزیر ادیب و دانشمند آل بویه، کتابخانه ای بزرگ در ری شکل گرفت. 
فهرست کتاب های آن کتابخانه را مشتمل بر ده جلد دانسته اند. پیش از صاحب، فرمانروایان و وزیران 
آنها  مطالعٔه  از  را  کتاب  و شیفتگان  دانش طلبان  و  می نهادند  گنجینه ای  در  را  کتاب های خود  معموالً 

محروم می کردند، اما صاحب، کتابخانٔه خود را بر روی دانش پژوهان و عموم طالبان علم گشود.

طبرستان،  علویان  سامانیان،  طاهریان،  سلسله های 
توسعٔه  به  ویژه ای  اهتمام  و  توجه  بویه،  آل  و  سامانیان 
سوادآموزی و پیشرفت علمی داشتند. مدارس، دار العلم 
و کتابخانه های زیادی به فرمان امیران و یا به همت وزیران 

فرهنگ پرور این سلسله ها به وجود آمد.

مختلف  شهرهای  در  نظامیه  مدارس  تأسیس 
بسیاری  نظام الملک در عصر سلجوقی،  توسط خواجه 
برپایی  به  ترغیب  را  علمی  و  مذهبی  سیاسی،  بزرگان  از 

مدارسی  مشابه  کرد.

پس از فروکش کردن ویرانگری های آغازین مغول 
و تیمور، مدارس و مراکز علمی متعددی  در ایران شکل 
گرفت که برخی از آنها را امرا و بزرگان مغولی و تیموری 
به تشویق دانشمندان و دیوان ساالران ایرانی بنیان نهادند. 
رصدخانۀ مراغه و َربع رشیدی تبریز از جملٔه مراکز علمی 

و آموزشی معروف دوران حکومت ایلخانان بودند. در سدٔه 
نهم هجری، مدارس و مراکز علمی و آموزشی شهرهای 
بسیاری  شهرت  سمرقند،  و  تیموریان(  )پایتخت  هرات 
داشتند و  طالبان علم و معرفت را از نقاط مختلف جذب 

خود کردند.

یت
عال

ف
جست و جو کنید که مدرسه های نظامیه در چه شهرهایی تأسیس شد و دو نفر از استادان آن مدارس را نام ببرید.
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کالم(:  و  تفسیر  حدیث،  )فقه،  دینی  معارف 
مسلمانان تالش می کردند که راه و رسم زندگی فردی و 
جمعی خود را با قرآن و سنت پیامبر  و امامان   
بنابراین، نیاز آنان برای مراجعه به قرآن،  مطابقت دهند. 
موجب پیدایش علم تفسیر شد و ضرورت رجوع آنان به 
، دانش حدیث  گفتار و رفتار پیامبر  و امامان 
را پدید آورد. همگام با حدیث و تفسیر، علم فقه نیز به 
منظور استنباط احکام دین به وجود آمد. ضرورت دفاع 

عقلی از باورهای دینی و پاسخ گویی به شبهات مخالفان، 
نقش  ایرانی  عالمان  شد.  کالم  علم  شکل گیری  سبب 
اسالمی  معارف  تکامل  و  پیشرفت  تدوین،  در  بسزایی 

داشتند. 
مفسران، محدثان و فقیهان برای دسترسی به دانش 
مورد نظر، نیازمند آگاهی هایی در حوزه های دیگر به ویژه 
زبان و ادبیات عرب بودند. در حوزٔه دانشی زبان و ادبیات 

عرب نیز ایرانیان پیشگام و سرآمد بودند.

محدثان، فقیهان، مفسران، متکلمان و ادیبان ایرانی

اثر، ابداع، ابتکار و خالقیتعالم، دانشمندعلم

محمدبن اسماعیل بخاریفقه و حدیث
محمدبن حسن طوسی )شیخ طوسی(

مؤلف کتاب صحیح بخاری یکی از مجموعه های حدیثی معتبر اهل سنت
مؤلف دو کتاب از کتب اربعٔه شیعه با عنوان: تهذیب االحکام و االستبصار

محمدبن جریر طبریتفسیر
شیخ طبرسی

نویسندهٔ یکی از نخستین تفاسیر قرآن با عنوان جامع البیان
نویسندهٔ تفسیر معروف با عنوان مجمع البیان

ابوحامد غزالیکالم
خواجه نصیرالدین توسی

نویسندهٔ کتاب االقتصاد فی االعتقاد
نویسندهٔ کتاب تجرید االعتقاد

ادبیات عرب
ع ابن ُمَقفَّ

سیبویه

پیشرو نثر عربی مرسل، نویسندٔه کتاب های ادب الصغیر و ادب الکبیر و مترجم 
آثاری از زبان پهلوی به عربی مانند کلیله و دمنه

پیشرو علم دستور زبان عربی )قواعد صرف و نحو( 

تفسیر کبیر )مفاتیح الغیب( فخررازی اصول کافی کلینی من الیحضره الفقیه شیخ صدوق
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فلسفه: تـوصیٔه مکـرر قـرآن بـه تفکر  و تعقل و 
ترجمٔه آثار فلسفی از زبان های مختلف به عربی، زمینه ساز 
حوزٔه  در  فلسفـه  علم  چشمگیر  پیشرفت  و  شکل گیری 
یکی  فارابی  ابونصر محمد  اسالمی شد.  ــ  ایرانی  تمدن 

از نام آورترین فیلسوفان ایرانی، مکتب فلسفی منسجمی 
را در چارچوب جهان بینی اسالمی ارائه کرد که اندکی 
بعد با ابوعلی سینا، فیلسوف بزرگ ایرانی به کمال رسید. 

مشهورترین فیلسوفان مسلمان ایرانی در سده های سوم تا هفتم هجری

نوشتن شرح هایی بر آثار ارسطو فیلسوف یونانیابونصر محمد فارابی)معلم ثانی(

نگارش کتاب های السعادة و االسعاد و  االعالم بمناقب االسالمابوالحسن عامری

نگارش کتاب  فلسفی شفا ابن سینا

نویسندٔه کتاب های: الفوز االکبر، حکمت خالده )جاویدان خرد(، السعادة و...ابن مسکویه رازی

نگارش کتاب شرح اشارات ابن سیناخواجه نصیرالدین توسی

بررسی  و  مطالعه  به  قرآن  تأکید  و  توصیه  تاریخ: 
زندگی گذشتگان و عبرت آموزی از سرنوشت آنان و همچنین 
 ، ضرورت شناخت سیره و سّنت پیامبر    و امامان 
موجب توجه مسلمانان به تاریخ و رونق چشمگیر علم تاریخ 
ده ها عنوان  تا دهم هجری  فاصلٔه سده های سوم  در  شد. 
کتاب تاریخی به زبان های فارسی و عربی توسط موّرخان 

ایرانی نوشته شد.
مداوی  و  سالمت  و  بهداشت  حفظ  پزشکـی: 
بیماران، بدون دانش پرشکی ممکن نبود. ایرانیان مسلمان 
در دانش پزشکی و داروسازی، پیشرفت و موفقیت های 
خیره کننده ای کسب کردند. افزون بر مسلمانان، اروپائیان 
بهره  مسلمان  ایرانیان  پزشکی  علم  دستاوردهای  از  نیز 

جدول زیر را با راهنمایی دبیر خود کامل کنید.

کتابمورخ

.............محمدبن جریر طبری

تاریخ بیهقی.............

.............ابن مسکویه رازی

.............ابن فُنُدق )علی بن زید بیهقی(

جهانگشای جوینی.............

.............خواجه رشیدالدین فضل اللّٰه

روضة  الصفا............. 

یت
عال

معلّم ف به  معروف  فیلسوف  کنیدکدام  جو  و  جست 
اّول بود؟

پزشکی  تاریخ  نابغه های  ابن سینا،1  و  رازی  آثار  بردند؛ 
جهان، تا سال ها در مدارس و دانشکده های پزشکی اروپا 

تدریس می شد.

1ــ حاوی و قانون عنوان های دو کتاب معروف در علم پزشکی هستند که به ترتیب توسط رازی و ابن سینا نوشته شدند.

?
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در ایران و سایر سرزمین های اسالمی بیمارستان هایی 
وجود داشت کـه دارای بخش هـایی بـرای تربیت پزشکان 

ریاضی دانان و منجمان مشهور ایرانی در سده های دوم تا نهم هجری

ابوجعفر محمدبن موسی 
خوارزمی

پدر علم جبر، حل معادله های خطی و درجه 
دوم، تغییر عددنویسی رومی به هندی و عربی

مثلثات ابوالوفای جوزجانی دانش  پیشرفت  در  بسزایی  نقش 
داشت و در نجوم نیز متبحر بود.

ابوریحان بیرونی
نگارش کتاب های قانون مسعودی و التفهیم 
فی اوائل صناعة التنجیم، عالوه بر نجوم در 
شامخ  مقام  نیز  جغرافیا  و  تاریخ  ریاضیات، 

داشت.

عمر خیام
نیز  فلسفه  در  نجوم  و  ریاضیات  بر  عالوه 
متعددی  علمی  آثار  صاحب  داشت.  تبحر 
است و اصالح تقویم جاللی یکی از کارهای 

اوست.

غیاث الدین جمشید کاشانی
مخترع روش های کنونی چهار عمل اصلی، 
زیـاد، دسته بندی  دقت  بـا     p  عـدد محاسبٔه 

معادالت

بودند. بیمارستان َعُضدی بغداد که به دستور عضدالدوله 
ساخته شد از آن جمله است. 

ریاضیات: ریاضیات از جمله علوم کاربردی بود 
که در تمدن ایرانی ــ اسالمی پیشرفت فوق العاده ای کرد. 
مسلمانان برای فعالیت های مختلف نیازمند دانش ریاضی 
بودند که بتوانند محاسبات عددی و هندسی دقیق را انجام 
دهند. محمدبن موسی خوارزمی، ابوالوفای جوزجانی و 
ریاضی دانان  بـزرگ تـرین  کـاشانـی  جمشید  غیاث   الدین 
ایرانی مسلمان بودند که ابداعات و اکتشافات مهمی در 

علم ریاضی به نام آنان ثبت شده است.

ابوعلی سینا
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نجوم: تشخیص جهت قبله، تعیین اوقات شرعی 
از جمله وقت نماز، تشخیص زمان شروع و پایان ماه های 
دانشی  به  هجری،  و  قمری  گاه شماری  تدوین  و  قمری 
و  ستارگان  حرکت  و  وضعیت  و  آسمان  دربارهٔ  دقیق 
عمرخیام  و  بیرونی  ابوریحان  داشت.  احتیاج  سیارگان 
سرشناس ترین منجمان ایرانی بودند که در علم ریاضی نیز 

مهارت و تبحر داشتند. 

التفهیم الوایل صناعة التنجیم  کتاب  در  خسوف  هنگام  در  ماه  مختلف  حالت هاى 
اثر ابوریحان بیرونى

1ــ تعدادی از جغرافی دانان مسلمان ایرانی در سده های دوم تا چهارم هجری مانند ابن خردادبه، جیهانی و اصطخری آثار جغرافیایی خود را تحت عنوان املسالک واملمالک 
نوشتند.

کاربردهای  دلیل  به  جغرافیا  دانش  جغرافیا: 
برای  آنان  گرفت.  قرار  مسلمانان  توجه  مورد  مختلف 
شهرهای  و  آبادی ها  سرزمین ها،  محدودٔه  شناسایی 
راه ها،  شناخت  و  مالیاتی  مناطق  حدود  تعیین  اسالمی، 
بــودند.  کـاملـی  و  دقیق  جغرافیایی  اطالعــات  نیازمند 
و  تحقیق  مطالعه،  طریق  از  ایرانی  مسلمان  جغرافی دانان 
مسافرت، مـوفق شدند آثاری دربـارٔه جغرافیای طبیعـی، 
نزدیک  و  ایران و سرزمین های دور  اقتصادی  و  انسانی 
برجستٔه  کنند.1حمداللّٰه مستوفــی، جغرافـی دان  تـألیف 
سده های هفتم و هشتم هجری کتاب ارزشمند نزهة  القلوب 
را در جغرافیای طبیعی، تـاریخـی، انسانـی و اقتصادی 

ایران و دیگر سرزمین ها نوشت.

هنر و معماری
ادامٔه  در  اسالمی  دوران  در  ایران  هنر  و  معماری 
هنرمندان  و  معماران  و  بود  باستان  دورٔه  هنر  و  معماری 
هنری  و  معماری  سنت های  و  میراث  دوره،  این  ایرانی 
تکیه  با  آنان  بخشیدند.  تکامل  و  تداوم  را  باستان  ایراِن 
بر تجربه و دستاوردهای گذشته و متناسب با ارزش ها و 
اعتقادات اسالمی، نبوغ و استعداد خود را در خلق آثار 

معماری و هنری بروز دادند.
معماری: مساجد یکی از جلوه های مهم معماری 
ایرانی ــ اسالمی هستند. مسجد جامع فَهَرج یزد و مسجد 
شده اند،  بنا  هجری  نخست  قرن  در  که  دامغان  تاریخانٔه 
نشانی از معماری دورٔه ساسانی دارند. در سده های بعد 
شد  ساخته  ایران  مختلف  شهرهای  در  بزرگی  مساجد 
که در ظرافت و زیبایی بی همتا بودند و شکوه و عظمت 

معماری ایرانی ــ اسالمی را متجلی کردند.
ُاسُطرالب ،  وسیله ای برای اندازه گیری در نجوم که مورد استفادۀ منجمان ایرانی 

بوده است.



ن١  188  
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار

جست و جو کنید و جدول زیر را کامل نمایید.

مسجد کبود تبریزمسجد گوهرشاد مشهدمسجد جامع یزدمسجد جامع ورامینمسجد جامع اصفهاننام مسجد

دورٔه ساخت

آرامگاه ها و بناهای یادبود، جلؤه شکوهمند دیگری 
می روند.  شمار  به  اسالمی  ــ  ایرانی  معماری  میراث  از 
قابوس  گنبد  بخارا،  در  سامانی  اسماعیل  امیر  مقبرٔه 
سلطانیه  گنبد  و  زیاری(  وشمگیر  قابوس بن  )آرامگاه 
معماری  باشکوه  نمونه های  اولجایتو(  ایلخان  ) آرامگاه 

و  تالش  با  همچنین  می روند.  شمار  به  اسالم  جهان  در 
بناهای عمومی  اسالمی،  دورٔه  در  ایرانی  معماران  همت 
مانند مدرسه، کتابخانه، بازار، حمام، پل، کاروانسرا، برج 
)میل( و ساختمان های حکومتی چون کاخ ها و قلعه ها در 

شهرها و مناطق ایران ساخته شد.

مسجد جامع یزد، که در قرون ششم تا  هشتم هجرى ساخته شده است، از جمله شاهکارهاى معمارى و هنر اسالمى است. در تصویر سمت 
چپ همچنین گنبد بقعۀ سید رکن الدین یزدى دیده مى شود. سید رکن الدین از عارفان و عالمان قرن هشتم هجرى است. او موقوفات بسیارى 

را براى ادارۀ این بقعه و تشکیل مجالس درس در آن اختصاص داده بود. وقف نامه او تا زمان حاضر باقى مانده است.
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محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان. این محراب 
جانشین  و  )برادر  محمد الجایتو  سلطان  زمان  در  که 
غازان خان( ساخته شده یکى از زیباترین گچ برى هاى 
موجود در ایران مى باشد. این محراب در زمانى ساخته 
همین  به  ق(.   710( بود  شده  شیعه  الجایتو  که  شده 
ایران  تاریخ تشیع در  تاریخى در  آثار  از  دلیل یکى 

به شمار مى آید. 

مسجد کبود تبریز

سفالگری: هنر سفالگری ایران که پیشینه 
آن به قرن 8  ق.م. می رسد، در دورٔه اسالمی تنوع 
و کاربرد بیشتری یافت. در این دوره، سفال های 
جهت  از  و  بـود  متداول  بـی لعاب  و  لـعـاب دار 
تزیین در سفالگری، تحول بزرگی رخ  شیوه های 
طالیی،  یا  فام  زرین  به  معروف  ظرف های  داد. 

مشهورترین سفالینه های دوران اسالمی هستند.
کاشی کاری: کـاربرد کـاشی در بـنـاهـای 
و  یــافت  سدهٔ    5  ق.گسترش  اسالمــی   از  دورٔه 
معماران ایرانی عالقه مند شدند بناهـای مذهبی از 
جمله مساجد را بــا کــاشی تزیین کنند. اوج هنر 
کاشی کاری را می توان در بنای مسجد کبود تبریز 
از مراکز  )سدٔه9ق( مشاهده کرد. ری و کـاشان 
مهم  کاشی سازی ایران در دوران اسالمی بودند.
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فلزکاری، بافندگی، تذهیب )کتاب آرایی(، شیشه گری، 
دیگر  جمله  از  و...  خوش نویسی  نگارگری،  و  نقاشی 
جلوه های برجستٔه هنر ایرانیان در دوران اسالمی به شمار 
می روند. هنرمندان ایرانی در هر یک از آن رشته ها، ابداعات 

و ابتکارات بدیع و شگفت انگیزی خلق کردند.

و  نوشته ها  با  برنزى  شمعدان 
نقوش طالیى و نقره اى مربوط 

به قرن هشتم هجرى

ظرف برنجى تزیین شده با طال و نقره. 
این ظرف در قرن نهم هجرى در هرات 

ساخته شده است.

پرسش های نمونه

١ــ روند انتقال میراث سیاسی و اداری ایران باستان را به دورهٔ اسالمی به اختصار توضیح دهید.
٢ــ وظایف و اختیارات وزیر را در نظام حکومتی ایران دورٔه اسالمی بنویسید.

٣ــ وضعیت زبان فارسی در قرون نخست هجری چگونه بود؟
٤ــ حکومت سامانی چه نقش و سهمی در تقویت زبان و ادب فارسی داشت؟
5  ــ وضعیت مدارس و مراکز علمی را در دوران مغول و تیموری شرح دهید.

٦  ــ چه عواملی موجب توجه و عالقٔه مسلمانان به علم تاریخ شد؟
٧ــ دالیل گسترش و پیشرفت علم نجوم در فرهنگ و تمدن ایرانی ــ اسالمی چه بود؟

اندىشه و جست  و جو

با راهنمایی دبیر خود به کتاب های مرجع رجوع کنید وجدول زیر را تکمیل کنید.

دورۀ زندگانیمهارت و تخصصمحل تحقیق، تألیف و تدریسمحل تحصیلمحل تولد و وفاتعالم و دانشمند

محمدبن جریر طبری

شیخ طوسی

فارابی

ابوریحان بیرونی

حمداللّٰه مستوفی


