
 
 

  سواد و دانش نزد تازيان 
  
  
  
باری همينکه اسالم آمد عربهای حجاز با نوشتن آشنا بودند ولی عده کمی از آنان نوشتن ميتوانستند و آنان نيز از بزرگان « 

  :صحابه بودند از اينقرار
، يزيد بن ابی سفيان، خاطب علی بن ابيطالب، عمر بن خطاب، طلحة بن عبيدهللا، عثمان و ابان فرزندان سعيد بن خالد بن حذيفه

بن عمرو بن عبد شمس، عال بن حضرمی، ابوسلمة بن عبداالشهل، عبدهللا بن سعد بن ابی صرح، حويطب بن عبدالعزی، 
  )۴۵٣تاريخ تمدن اسالم، ترجمه فارسی، برگ ( » ابوسفيان بن حرب و پسرش معاويه، جهيم بن صلت بن مخرمه

  
  
زده تن کاغذنويس که از نظر جامعه عرب مردمی حقير و بی ارزش به شمار ميرفتند وجود نه تنها در حجاز جز هفت يا دوا« 

نداشت، بلکه اصوال عرب قلم را حقير ميشمرد و نويسندگی را تحقير ميکرد و اين روح حتی پس از اسالم نيز در ميان پيشرفته 
علی شريعتی در اسالم شناسی، (» . سب، نه قلمآنچه بنظر آنان مقدس بود شمشير بود و ا. ترين گروههای قريش رايج بود
  )۴٢درسهای دانشگاه مشهد، برگ 

  
  
از سعيدالخدری روايت شده که از پيامبر اذن کتابت علم خواست و پيامبر او را اجازت نداد و از عبدهللا ابن عباس روايت « 

و مردی نزد او رفت و گفت کتابی . د گمراه شدشده که کتابت را نهی کرده و گفته بود هر کس که پيش از شما دست يه کتابت ز
گفت زيرا : گفتند چرا چنين  کردی. نوشته ام و ميخواهم بر تو عرضه کنم و چون بدو نشان داد از وی بگرفت و در آب شست
 ٬بول  چاپ اسالم ٬کشف الظنون(» هنگاميکه نوشتند به کتابت اعتماد ميکنند و از حفظ دست ميکشند و علمشان از ياد ميرود

  )٣٣ برگ ١٬ج  
  
  
حد تمدن تازيان را در دوره جاهليت از اينجا ميتوان شناخت که اصطالحات علوم و فنون مطلقا در زبان عربی وجود نداشت « 

را که » نقس نفيس« در عوض برای آلت مرد هزار گونه اسم و لقب داشتند و حتی . و از لغات سياسی و حقوقی نيز عاری بود
  )سه مکتوب: ميرزا آقا خان کرمانی(» زو اسامی آن عضو به شمار مياوردندجان آدمی است ج

  
  
را پيش گرفته ) موالی(کار بندگان: اگر يکنفر از اعراب به تحصيل صرف و نحو می پرداخت او را سرزنش کرده ميگفتند«

  :و از جمله گفتارهای آنان راجع باين موضوع يکی هم آن بود که ميگفتند. است
م خبر و حديث بعلم ديگری نبايد بپردازد چه که هر چه غير از علم حديث و خبر باشد سخنان پوچ، بيهوده و بی قرشی جز عل
ميگويند روزی مردی از قريش بيکی از فرزندان عتاب بن اسيد برخورده مالحظه کرد که وی کتاب سيبويه . مصرف است

  : ميخواند قرشی از اين وضع برآشفته گفت
تاريخ تمدن اسالمی، ترجمه فارسی، برگ (» . خود را پست کردی و به آداب و رسوم محتاجان پرداخته ایوای بر تو که همت

۴۴٨(  
  
  
مرد بی اطالعی بود قرآن نميدانست و اگر آيه ای از حفظ ميخواند چند جای آن غلط ) عامل هشام بن عبدالملک(خالد قسری « 

اما در آن . ه چند خطا از او سر زد بقسمی که سراسيمه خطبه را بريدبد، روزی برای مردم خطابه ميخواند و در وسط خطاب
ای امير از چه هراس داری بی جهت نگران مشو، مرد عاقل که قرآن حفظ نميکند، « : ميان يکی از همان تملق گويان فرياد زد

تاريخ تمدن (» . دا ترا بيامرزدراست گفتی، خ: خالد از اين سخن جان تازه ای گرفته گفت» .قرآن حفظ کردن کار احمقان است
  )٧٢٢اسالم، ترجمه فارسی، برگ 

  
  
کنيه (اين ابوتراب : يکی از اخباريان برايم نقل کرد که از کسی از بزرگان شام که در صف صاحبنظران جای داشت پرسيدم« 

 ولی گمان دارم که يکی از نميدانم،: که اميرالمومنين معاويه او را بر سر منبر لعن ميکند کيست؟ گفت) علی بن ابيطالب
  )٣۵، برگ ٢مروج الذهب، چاپ پاريس، ج (» راهزنان ايام فتنه بوده است

  



  
يکی از . در انجمن درباره ابوبکر و عمر و علی و معاويه سخن ميگفتيم، جمعی از عاميه ميامدند و سخنان ما را ميشنيدند« 

چرا اينقدر درباره علی و معاويه و فالن و فالن : ر بود به من گفتآنها که ريشی انبوه تر داشت و ظاهرا از ديگران خردمندت
ميدانم که در : درباره علی چه ميدانی ؟ گفت: تو خود در اين باره چه نظری داری؟  پرسيد درباره کی؟ گفتم: حرف ميزنيد؟ گفتم

  )٣٧ ، برگ٢مروج الذهب، ج (» .جنگ حنين با پيغمبر صلی هللا عليه و سلم جنگيد و کشته شد
  
  
اين زمان عامه مسلمانان فرومايگان را برتری دهند  و غيرعالمان را عالم شمارند، و خود يا بدنبال دف زدن و عنتری « 

روانند و يا با شعبده بازان تردست و دروغزن سرگرمند و گوش به قصه پردازان جعال دارند يا به تماشای تازيانه خورده يا 
چون فراهم . يکی را از بدی باز نشناسند و از درآميختن بدکار و نکوکار و کافر و مومن باک ندارندن. بدار آويخته ای گرد ميايند

  )٣٩، برگ ٢مروج الذهب، ج(» . آيند چيره شوند و چون پراکنده شوند شناخته نشوند
  
  
لغاتی برای سوسمار و   نام عربی برای شتر و بچه شتر ضبط کرده اند و در همين حدود ۴٠٠ثعالبی و ابن فارس بيش از « 

 و کلمه قلم نيز که در قرآن بکار رفته از ٬ در حاليکه برای مفهوم قلم يا کاغذ حتی يک لغت هم نداشته اند٬خار بيابان و نخل
 ٬» ديوان دين«نوبخت در (» آورده شده است Calamus يونانی گرفته شده است که در التينی بصورتCalamos  کلمه 
   )٣٩١برگ 

  
 
 بن طاهر دستور داد که کتاب وامق  و عذرا را که داستانی ايرانی بود که در زمان انوشيروان گرد آمده بود در آب عبدهللا«

. ن و حديث پيامبر چيزی نميخوانيم و اين کتاب که نوشته مغان است پيش ما مردود استآانداختند زيرا که گفت ما غير از قر
   )٢۶ برگ  ٬تذکره الشعرا(» ی از تصانيف عجم باشد جمله را بسوزانندپس فرومود که در قلمرو او هر جا که کتاب

  
  
هم او بود که . عبدهللا مسعود که از بزرگان صحابه است دستور داد همه کتابهايي را که به غنيمت آورده بودند با آب بشويند« 

   )١٩ برگ  ٬دراسات فی الکافی و البخاری(» داستان شق القمر را بساخت
  
  
پس وجوه صحابه . عمر به ترديد اندر شد که کدام شعبان مقصود است. ای به عمر رضی هللا عنه رسيد، مورخه شعباننامه « 

را به شود در اين کار دعوت کرد و اصحاب چنين رای دادن که بايد از ايرانيان که بر هر چيزی عالم و ماهرند امداد جوييم و 
و آنگاه از هرمزان پارسی ارائه طريق . نه و توقيت مکاتبات را از آنان فراگيريمراه ضبط اوقات و تقسيم اموال در مواقع معي

طلب کردند و او حفظ اوقات و شماره ماه و سال را به ايشان آموخت و عمر از روی گفته های هرمزان تاريخ هجری را وضع 
 )٧ا، چاپ پاريس، برگ تقسيم البلدان ابوالفد( » .کرد که ازآنوقت تاکنون ميان ما مسلمانان دائر است

  
  
  
عمر از مقدار آن . در زمان خالفت عمر رضی هللا عنه، ابوهريره غنائمی را که از بحرين برگرفته بود بهمراه آورده بود« 

آری، پنج بار : خودت ميفهمی که چه ميگويی؟ گفت: عمر از اين رقم به شگفت آمد و پرسيد.  هزار درهم۵٠٠: گفت. پرسيد
ميخواهيد آنرا با پيمانه . ايهاالناس، مالی برای ما رسيده است از حساب بيرون: ه عمر بر منبر برآمد و گفتآنگا.  هزار١٠٠

ای اميرالمومنين، من خبر يافته ام که اين ايرانيان برای : ميانتان تقسيم کنم يا آنکه آنرا شمار کنيم؟ مردی برخاست و گفت
   )١٩٧، برگ ٨نهاية االرب، چاپ قاهره، ج ( » .  بنياد بگذاراينکار ديوانی دارند، تو هم برای ما ديوانی

  
  
  )۶٧دستور الوزرا، جهشياری، برگ ( » . بيشتر دبيران خالفت در خراسان از مغان بودند و دفترهايشان به فارسی بود« 
  
  
ی مناقب الترک، چاپ ف: جاحظ در( » .شاهنشاهی ساسانی سرمشقی بود برای گرداندن کارها به گونه ای مطلوب و شايسته« 

  )۴٣وان فلوتن، ليدن، برگ 
  
  



دستگاه ديوان ساسانی را تازيان بطور کامل بيگمان با بعضی تعديالت، تقليد کردند، ولی اساسا دستگاه خالفت دنباله رو « 
  )١۶٧ايران، ترجمه فارسی، برگ  عصر زرين فرهنگ:  درRichard Frye( » دستگاه ديوانی ساسانی بود

  
  

* * *  
  
بقاء ديوان خراج در دولت خلفا بهمان صورت که بود باعث گرديد که بسياری از مظاهر فرهنگ و تمدن ايرانی هم که بدان « 

يکی از آنها . وابسته بودند همچنان دست نخورده به دستگاه خالفت راه يابند و در همانجا هم به سير تاريخی خود ادامه دهند
 دوره ها  خواند زبان  فارسی بود که همچنان، در ديوانهايی کهپيش    فرهنگ ايران در همهکه بايد آن را اساسی ترين نماينده

و همه کسانی هم که پيش . از آن قلمروه دولت ساسانی بودند و اکنون در قلمرو دولت خلفا قرار گرفته بودند، به کار می رفت
از اصناف مختلف دبيران ايرانی . ه کار خود ادامه می دادنداز اين دوران اداره امور ديوانها را در دست داشتند و اکنون هم ب

و کاربرد زبان فارسی تا دهه هشتاد هجری که ديوان عراق از فارسی به عربی برگردانده . بودند و زبان آنها هم فارسی بود
  .مدتها پس از آن تاريخو در ديوانهای ديگر تا . )۴٧۴برگ بالذری، فتوح البلدان، ( شد، همچنان در آن ديوان ادامه داشت 

  
ديگر از امور وابسته به نظام ديوانی و دستگاه مالی ايران که همچنان تا مدتها در دوران اسالمی هم ادامه يافت، پول رايج و 

هر چند پيش از . سکه ههای ساسانی بود که در همه مناطقی که در دوران سابق رواج داشت در اين دوران هم در گردش بود
ملک بن مروان در شام و واليت حجاج بن يوسف در عراق در جاهای مختلف بر اساس همان سکه های ساسانی، خالفت عبدال

سکه های ديگری ضرب می شد ولی در اين دوران بود که با آماده ساختن وسايل و ابزار الزم ضرب سکه های عربی اسالمی 
 و اين مقارن بود با همان دورانی که ) به بعد در امر النقود۵٧١بالذری، فتوح البلدان، برگ ( صورت عمل به خود گرفت 

و از اين تاريخ به بعد هر چند ضرب سکه . ديوانهای رومی و فارسی هم در شام و عراق به زبان عربی برگردانده می شدند
  .های قديم تجديد نمی شد، ولی آنها هم يک باره از گردش خارج نشدند

  
 همچنان دست نخورده به عصر اسالمی انتقال يافت، از آن رو که مالک عمل در ديوان خراج ديگر گاهشماری ايرانی بود که

همان گاهشماری بود و جايگزينی هم نداشت، زيرا گاهشماری عربی قمری بود و در ديوان خراج که مهمترين منابع مالی آن 
و به همين سبب گاهشماری ايرانی در . شتماليتهای کشاورزی و گردش کار در آن بر اساس سال شمسی بود، کاربردی ندا

جهان اسالم به عنوان سال خراجی شناخته شد و گذشته از خراج در زمينه های ديگر هم، که مانند نجوم و رياضيات و ديرگ 
اموری که با سال قمری ارتباطی نمی سافت، کاربردی گسترده تر يافت و تا دوران جديد که با آشنايی با جهان غرب تاريخ 

مسی بيشتر کشورهای اسالمی سال ميالدی مسيحی گرديد، اساس سال شمسی رسمی در همه کشورهای اسالمی همان ش
  .گاهشماری ايرانی بود

  
با اين گاهشماری بسياری از سنتهای ايرانی هم که با آن ارتباط  می يافت در جهان اسالم اه يافت و مهمتر از همه عيد نوروز 

و با آنکه در اين . آغاز سال مالی شناخته می شد و در دولت خلفا هم موسم افتتاح سال خراجی بودبود که از قديم در ايران 
 بدان گونه که در ايران ساسانی معمول بود عيد نوروز از محل خود به تدريج تغيير يافته به سبب اهمال در اجرای کبيسهدوران 

ه عنوان افتتاح سال خراجی به کار می رفت تا زمان متوکل خليفه و  در غير موسم طبيعی خود قرار گرفته بود باز همچنان ب
عباسی که چون تفاوت آن با سال مالی بسيار شده بود، به شرحی که بيرونی نقل کرده، با مشورت موبدان و ديگر محاسبان و 

نجام رسيد به تاريخ و چون اين امر در زمان معتضد به ا. منجمان و مورخان دوباره به موسم اصلی خود بازگردانده شد
و با اين گاهشماری، بسياری از مراسم ايرانی هم . )٣٢ و ٣١ابو ريحان بيرونی، االثار الباقيه، برگ ( معتضدی معروف گرديد 

 تاريخ و فرهنگ ايران(. که با آن ارتباط داشت، همچون مهرگان و سده و بهمنجه و مانند آينها به دوران اسالمی راه يافت
  )، دکتر دمحم دمحمی ماليری ١۶برگ پوشينه نخست 

  
  

* * *  
 
عمر از همراهان پرسيد که تاريخ نهادن . ابوموسی اشعری به عمر نوشت که نامه ها که از تو به ما ميرسد تاريخ ندارند« 

. چيزی نکو است: عمر گفت. کنند، و نويسنده در ماه فالن) ايرانيان(چيزی است که عجمان: چيست؟ يکی برخاست و گفت
بعضی گفتند به . گفته شد که آنها از روزگار ذوالقرنين آغاز کنند و اين دراز است. به تاريخ روميان بنويسيد: بعضی گفتند

  )٩٢٣، برگ ٣تاريخ تبری، ج (» . و چنين بود که سال را از هجرت نبوی آغاز کردند.  تاريخ پارسيان بنويسيد
 
 
ا افتاد از ايران بود، چه تمام جواهراتی که ايرانيان  در چندين قرن در ايران بيشتر جواهراتی که در صدر اسالم بدست عربه« 

همينقسم از کردها جواهرات بسيار گرفتند و . جمع کرده بودند تماما بدست عربها افتاد، اما عربها ارزش واقعی آنرا نميدانستند



و . ببهای ارزان ميفروختند زيرا قيمتش را نميدانستندعمر آن جواهرات را تقسيم ميکرد و مسلمانان آنرا . به مدينه فرستادند
همينکه عربها شهرنشين .  درهم بود20000چه بسا که يک نگين را به پنج درهم ميفروختند در صورتيکه بهای واقعی آن 

ت را به يک نگين ياقو)  هارون الرشيد(شدند قيمت جواهرات را دانستند و آن را ببهای گران خريد و فروش کردند، ، هرون
هرون آنرا خريد و . چهل هزار دينار خريد اين ياقوت بقدری درشت بود که آنرا کوه ميگفتند و پادشاهان آن را نگاه ميداشتند

تاريخ تمدن اسالم، ترجمه ( » ..... اسم خود را بر آن نگاشت و نگين ديگری را بصد و بيست هزار درهم خريداری نمود
   )٩٧٩فارسی، برگ 

  
  
کسی به او رسيد که قيمت آن . که پاره ياقوتی در غارت تيسفون يافت در غايت جودت و نفاست، و آنرا نشناختاعرابی « 

گفت بخدا سوگند اگر . آن ياقوت ارزان فروختی: شخص بدين واقف گشت و گفت. ميدانست، آنرا از او به هزار درم بخريد
  .  طلبيدمیدانستمی که باالتر از هزار رقمی باشد، آنرا در بهای آن

که خريدار است؟ و گمانش ) زرد را به سفيد(در ميان لشکر ندا داد که صفرا را به بيضا. اعرابی ديگر را قطعه زری بدست آمد
  .آن بود که نقره از طال گرانبهاتر باشد

عم تلخ شد و اثر نمک آن ط. قدری از آن در ديگ ريختند. پنداشتند که نمک است. جماعتی از اعرابيان انبانی پر از کافور يافتند
تجارب السلف، چاپ تهران، برگ  ( ». شخصی اين دريافت و آن همه را به کرباس پاره ای که دو درم ارزيدی بخريد. پديد نيامد

٢۶٨(  
  
  
به اهواز آمديم و نبردی سخت کرديم و پيروز شديم و بنده بسيار بدست آورديم و آنها را در ميان : وليد بن صالح مرا گفت« 

اين اسيران را . پی عمر رضی هللا عنه به ما نوشت که شما خود توانايی آباد کردن اين زمين ها را نداريد. خود تقسيم کرديم
  )٢۴٣فتوح البلدان، برگ ( » .پس ما همه را آزاد کرديم. آزاد کنيد تا چنين کنند و برايشان خراج ببنديد

  
  
ايين تر از ايرانيان مغلوب بدند، به اين معنی که چه از حيث مرحله تکامل اعراب فاتح از لحاظ فرهنگ و تربيت بمراتب پ« 

انها جز زبان عربی و دين اسالم چيزی با خود . اجتماعی و چه از جهت فرهنگ مادی و معنوی در درجه نازلتری قرار داشتند
 کاردان بودند ناگريز نظامات و سنن اعراب فاتح که برای اداره يک دولت بزرگ فاقد تجربه و ماموران. به ايران نياوردند

تاريخ ايران :   درA.U. Yakubovskii(  » . سياسی و اداری باستانی ايران را پذيرفتند و با احتياجات خويش سازش دادند
  ) ١۵٩باستان تا سده هيجدهم ميالدی، ترجمه فارسی، برگ 

  
  
نان نازل بود که از درک ارزش اشيايی که با منتهای سطح فرهنگ و تربيت سپاهيان عرب و حتی سرداران بزرگ ايشان چ« 

هنرمندی و چيره دستی ساخته شده بود و در تيسفون بدست آورده بودند عجز داشتند و در نتيجه آنها را بر اساس سوره 
شمش مبدل مربوط به غنايم تقسيم کردند،  يعنی ظروف زيبای نقره و طال را که از لحاظ هنری بی بديل بود ذوب کردند و به 

اسالم در ايران ترجمه فارسی، برگ :    درI.P. Petrushevskii(  » .ساختند و پارچه های زيبا زربفت را قطعه قطعه کردند
۴٧(  

  
  
نامه به عمر بن خطاب نوشت و در باب اين کتابها . وقتی سعد بن ابی وقاص بر مداين دست يافت در آنجا کتابهای بسيار ديد« 

 در پاسخ نوشت که آنهمه را به آب افکن، که اگر آنچه در آن کتابها هست سبب راهنمايی است خداوند عمر. دستوری خواست
برای ما قرآن را فرستاده است که از آنها راهنماتر است، و اگر در آن کتابها جز مايه گمراهی نيست خداوند ما را از شر آنها 

  )٢٨۵ابن خلدون، مقدمه، چاپ قاهره، برگ ( » .آب يا در آتش افکندنداز اين سبب آنهمه کتابها را در . در امان داشته است
  
  
عرب در صدر اسالم به هيچيک از علوم مگر به زبان خودش و به فن طب که بر اثر حاجت عموم نزد برخی از افراد آن قوم « 

بنيادی ايمان مسلمين از خللی بود موجود بود به چيز ديگر توجه نداشت، و اين عدم توجه از باب حفظ قواعد اسالم و استواری 
که نتيجه نفوذ علوم اوايل است، تا آنجا که روايت ميکنند که مسلمانان آنچه کتاب در فتوحات بالد يافتند سوختند و نظر در 

حال تا تورات و انجيل را ممنوع کردند تا اتحاد و اجتماع کلمه در فهم هللا و عمل به کتاب هللا و سنت رسول حاصل شود، و اين 
کشف ( » ...... آخر عصر تابعين دوام داشت و از آن پس اختالف آراء و انتشار مذاهب رواج و توجه به تدوين به ميان آمد

  )٣٣، برگ ١الظنون، چاپ اسالمبول، ج 
  
  



مربن عرب هرگاه هنگام فتوحات خود به کتبی دست ميافت به سوختن و نابود کردن آنها مبادرت ميورزيد، چنانکه چون ع« 
العاص مصر را فتح کرد به فرمان عمر ذخاير علمی آنرا بسوخت و در ايران نيز فاتحان عرب از نظاير اين اعمال خودداری 

اخبار الحکما، چاپ قاهره، ( » . نکردند، چنانکه سعدبن ابی وقاص بفرمان خليفه عمر خزانه های کتب ايران را از ميان برد
  )٢٣٣برگ 

  
  
  
م حساب نمياموختند و آنرا کار پستی ميدانستند چه حسابداری وظيفه باجگيران بود و باجگيران از ميان عربها در صدر اسال« 

  )۶١٩تاريخ تمدن اسالم، ترجمه فارسی، برگ ( .  و اهل ذمه انتخاب ميشدند) بندگان(موالی 
  
  
  
 حدی ميان آنان معمول شده بود و باری مسلمانان يک قرن تمام جز قرآن کتاب ديگری نداشتند، در صورتيکه نوشتن تا« 

مفسرين و راويان و نحويان و شاعران و لغويان بزرگی در آن قرن از ميان مسلمانان برخاسته بود، معذالک بتاليف کتاب آشنا 
نبودند و کتابت فقط برای نوشتن قرآن و نامه نوشتن بفرماندهان سپاه بکار ميرفت و پس از اينکه دفاتر دوليت بزبان عربی 

منتقل شد عالوه بر قرآن و نامه های رسمی دفاتر حساب را هم بعربی مينوشتند و ساير علوم را سينه به سينه انتقال ميداند و 
اگر هم پاره ای مطالب علمی را مينوشتند در جزوه ها و صفحه های نامرتب تهيه ميکردند و در هر حال بصورت کتاب چيزی 

  )۴۵١رجمه فارسی، برگ تاريخ تمدن اسالم، ت( »  . نداشتند
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