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چکیده

اندیشمندان علوم اجتماعی سه معیشت عشیره ای، روستایی و شهری را از هم متمایز 

کرده و به تحقیق در خصوص خلقیات اختصاصی هر سه، دست زده اند. به بیان دیگر، 

هر انسانی با توجه به نیازهایی که در شیوه ی معیشتی او ایجاب می کند، به چاره جویی 

برخواسته و به رفع نیازهای خود می کوشد و نیاز به علم از این قاعده پیروی می کند 

و محققین برآنند که شیوه ی تولید شهری، زمینه ی مساعدتری برای بروز علم و ظهور 

علما می باشد. در ابتدای دوره ی عباسی ما با ظهور یک نهضت علمی مواجه هستیم و 

این البته با ظهور شهرهای بزرگ و معمور مقارن بود. در این مقاله برآنیم که این نظریه 

را به بوته ی آزمایش قرار دهیم که عامل معیشت می تواند به عنوان یک علت ناقصه ی 

بسیار قوی در ترفیع یا زوال علم مطرح شود و این روش به عنوان یک روش نظری برای 

مطالعه ی تاریخ علم در دوره های مختلف تاریخ ایران اسالمی مورد توجه قرار گیرد. در 

آیا  تاریخ علم است که  از سؤاالت مهم در  به دنبال یافتن جواب یکی  این مقاله  واقع، 

رونق و رکود علم در دوره های مختلف تاریخی می تواند معلول شیوه ی معیشتی جامعه 

و نیازهای متناسب با آن روش معیشتی باشد؟ از طرفی، باید گفت شیوه ی معیشتی 

با روش  بر آن است که  این مقاله  تأثیری در رشد علم در خراسان داشته است؟  چه 

توصیفی- تحلیلی بر پایه ی منابع کتابخانه ای )روش تحقیق( به این نکته بپردازد که پس 
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از استقرار خالفت اموی، بنا به دالیلی شهرهای خراسان رشد کرد و این باعث ثروتمند 

را  علما  تحرک  موجبات  مختلف،  دوره های  در  ثروت  انباشت  این  شد.  خراسان  شدن 

فراهم کرد. در واقع، شیوه ی معیشتی مردم و نیز جابه جایی سرمایه، تأثیری شگرف در 

رشد علم و نیز جابه جایی و مهاجرت علما از کانون های تمدنی داشته است.

واژگان کلیدی: خراسان، شهرنشینی، رشد علم

مقدمه

ایران محسوب می شد که  ایاالت  بزرگ ترین  از  تاریخ همواره یکی  خراسان در طول 

این  فتح  از  بعد  می گرفت.  بر  در  را  نیشابور  و  بلخ  هرات،  مرو،  مانند  بزرگی  شهرهای 

تنها  نه  ایران،  ایالت  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  اعراب مسلمان، خراسان  توسط  ایالت 

اهمیت خود را از دست نداد، بلکه با گذشت زمان، زمینه برای رشد هر چه بیشتر آن 

در زمینه های علمی  فراهم شد. با توجه به اهمیت منطقه ی خراسان در ابتدای فتوحات 

مسلمین، چند سؤال مطرح می گردد و آن این که:

اوضاع معیشتی خراسان از ابتدای فتوح تا پایان خالفت مأمون چگونه بوده است و ( 1

آیا این معیشت رابطه ای با مازاد تولید داشته است؟

آیا تجمع این مازاد تولید با تجمع علما در آن نقطه )خراسان(، رابطه ای داشته یا ( 2

خیر؟

از ( 3 علما  هجرت  در  تأثیری  چه  دیگر،  نقطه ای  به  نقطه ای  از  سرمایه  این  انتقال 

نقطه ای به نقطه  ای دیگر داشته است؟

نگارش  رشته ی  به  آثار  پاره ای  خراسان،  در  علم  و  فرهنگ  تاریخ  در خصوص  البته 

درآمده که در این جا به برخی از آنها اشاره می گردد. در ابتدا می توان از کتاب خراسان 

بزرگ اثر احمد رنجبر )1363( نام برد که در مورد چگونگی فتح خراسان توسط اعراب، 

مرو،  مثل  زمان،  آن  بزرگ  خراسان  شهرهای  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  وضعیت 

بخارا، هرات، سمرقند و نیشابور به تحقیق پرداخته است. دومین اثر تاریخ علمای بلخ 

که  خراسانی  محدثان  معرفی  به   )1383( جغتایی  منصور  و  رحمانی  مهدی  نوشته ی 

در شهرهای خراسان به بیان حدیث می پرداختند و بعد از تشکیل خالفت اسالمی به 
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خراسان مهاجرت کردند، می پردازد. سومین اثر، زندگی نامه ی ریاضی دانان دوره اسالمی 

از ابوالقاسم قربانی )1356(، به معرفی و شرح زندگی نامه و فعالیت های ریاضی دانانی 

که از مرو به بغداد مهاجرت کردند و در بیت الحکمه ی مأمون در بغداد مشغول شدند، 

و  زندگی نامه  معرفی  به  نیز  فرشاد )1365(  اثر مهدی  ایران  در  علم  تاریخ  می پردازد. 

اقدامات منجمان و ریاضی دانانی که از خراسان برخاسته و با ورود به دستگاه عباسی 

شدند،  مشغول  نجومی  ابزار  ساخت  و  نجومی  فعالیت های  به  بغداد  بیت الحکمه ی  در 

می پردازد. کتاب تاریخ نجوم اسالمی اثر گرلو آلفونسو نلینو1 )1349(، به بررسی تاریخ 

نجوم به صورت کلی و تاریخ نجوم اسالمی به صورت خاص می پردازد. هدف وی آن است 

که آنچه را اعراب و دانشمندان جهان اسالم به دانسته های نجومی یونانیان، ایرانیان و 

هندیان در این فن افزودند، بازگو نماید و هم چنین در مورد اندازه گیری محیط زمین در 

زمان مأمون اشاره کرده است

باید متذکر شده وجه تمایز این مقاله با آثار ذکر شده آن است که هیچ کدام از آثار 

فوق به بررسی اوضاع معیشتی بر تأثیر رشد علم، مهاجرت علما و رشد آثار کمی و کیفی 

علما نمی پردازد. به نظر می رسد تجمع ثروت به عنوان مهم ترین علت ناقصه برای رشد 

تمدن و به تبع آن رشد علوم مطرح بوده است و علما که همواره گروهی غیرمولد به شمار 

می رفتند، به کانون های ثروت توجه داشتند. در واقع، می توان گفت شهرنشینی دارای 

ویژگی هایی است که لزوم توجه به علم و شرایط تحصیل آن را ایجاب می کند و این 

مقاله با این پیش فرض به رشته ی نگارش درآمده است که رشد این شیوه ی معیشت در 

خراسان، در رشد علم این خطه مؤثر بوده است.

نگاهی به وضعیت علم در معیشت شهری و روستایی

سازمان اجتماعی به وسیله ی تولید اقتصادی شکل گرفته و هدایت می گردد )روشه، 

خاصی  اجتماعی  روابط  انسان ها،  معیشت  نوع  که  است  معنا  بدین  این   .)63  :1389

برای آنها تعریف می کند. »روابط اجتماعی به صورت بسیار نزدیکی به نیروهای تولیدی 

1. Carlo Alfonso  Nallino
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وابسته اند. انسان ها با دست یافتن به نیروهای تولیدی جدید، شیوه ی تولید خود را تغییر 

می دهند و با تغییر در شیوه ی تولید و نحوه ی تأمین زندگی، کل روابط اجتماعی شان 

دگرگون می شود« )همان، 60(. این به این معنا است که روش تولید می تواند در همه ی 

تأثیرگذار  آموزشی  نهادهای  ازجمله  اجتماعی،  نهادهای  شکل گیری  اجتماعی،  روابط 

باشد.

انسان تاکنون به سه شیوه ی معیشتی شبانی، روستایی و شهری را به چشم دیده و 

هر کدام از این سه شیوه، تولید متفاوت دارد که به تبع آن، نهادهایی با کار ویژه های 

زیاد،  کار  کاال،  با  کاال  مبادله ی  نظام  روستایی  زندگی  در  می کند.  ایجاد  را  متفاوت 

تناسب مزد با حداقل زندگی، نبود کارگاه های کالن و هم چنین نبود سرمایه ی زیاد از 

ویژگی های معیشتی محسوب می شود. این موارد راه تجمل را بر روستاییان می بندد و 

آنها را به ضروریات اولیه ی زندگی قانع می سازد.

ابن خلدون )1369، ج2: 715( در این باره می گوید: »کارهایشان در برابر ضروریات 

اولیه ی زندگانی آنان وافی نیست و مال و ثروتی که برای ثمر دادن به کار می اندازند، 

فزونی نمی یابد«. وی در جای دیگر می گوید: »آنان که به کار فالحت می پردازند، قرین 

مذلت و خواری اند« )همان، 780(. به عالوه در جامعه ای که بر نظام کشاورزی استوار 

است، اکثر هزینه های دولت به روش همین کشاورزان است و مازاد اندک تولید توسط 

دولت از روستاها خارج می گردد. بدین ترتیب روستا نمی تواند مکان مناسبی برای جذب 

علما باشد. پس این ادعای مجید زاده )1368: 36( درست است که »تمدن معنوی در 

کشاورزی،  بر  مبتی  معیشت  مقابل  در  است«.  غیرممکن  مادی،  تمدن  نبودن  صورت 

معیشت شهری وجود دارد. در شهر برخالف روستا که ابزار تولید فقط کار است، هزینه ی 

تولید  نیز عامل  اموال غیرمنقول  و  بلکه سود سرمایه  نبوده،  کار  بر  تنها مبتنی  تولید 

محسوب می شوند. در این نوع زندگی، مردم بیشتر از راه بازرگانی زندگی می کنند و نه 

کشاورزی )وبر، 1373: 65-64(.

به نظر ابن خلدون )1369، ج2: 793( »روستاها فقط به کسب ضروریات معاش همت 

می گمارند که وسایل خوراکی است ولی در مرحله ی تمدن بهره ی کار مردم فزونی یابد 

و برای ضروریات آنها کافی باشد، بلکه زاید بر آن گردد، آن وقت آن مقدار اضافه را صرف 
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امور تجملی معاش می کنند«. این گونه است که وی مواد خوراکی را از لحاظ ضرورت 

ارزش افزوده ی  بزرگی شهرها،  میزان  به  دانست  باید  می داند.  مقدم  و صنایع،  علوم  بر 

از دالیل این ارزش افزوده به علت نوع مشاغل  بیشتری در شهر حاصل می شود. یکی 

شهری است که بیشتر مشاغل خدماتی و تجاری و صنعتی را شامل می شود. اگر تعریف 

ابن خلدون )همان: 781( را در باره ی تجارت بپذیریم که می گوید: »خریدن جنس به 

هنگام ارزانی و فروختن آن به هنگام گران شدن«، در می یابیم که مازاد تولید در شهر 

بسیار باال است.

این مشاغل، خستگی کم تر و اوقات فراغت بیشتر برای انسان شهری فراهم می آورد. 

اگر این مسائل را در کنار سرازیر شدن مازاد تولید از روستا به شهرها از طریق مالیات 

بگذاریم )کیانی، 1377: 3-4( درمی یابیم که تجمع سرمایه در شهرها صورت می گیرد و 

این تجمع سرمایه، فراغت بیشتر و پول کافی به وجود می آورد و این آسودگی و امنیت 

باشد.  داشته  را  آموختن  برای  سرمایه گذاری  توانایی  انسان  می شود،  سبب  اقتصادی 

باالخص اگر در دربار مرکزی و حتی دربار والیات که یکی از مراکز تجمع سرمایه است، 

است،  تعقل  و  آموزش  و  تعلم  و  تعلیم  آنان  که شغل  کنند  افرادی حمایت  از  بتوانند 

پرورش عاِلم به راحتی امکان پذیر است.

آموزش و تمول دو پدید است که از دیدگاه ماکس وبر1 )1373: 53( باعث به وجود 

به خوبی   )5 ج1:   ،1382( دورانت2  ویل  می گردد.  عقالئی«  شهری  »اندیشه ی  آمدن 

استدالل های باال را این گونه بیان می کند: »در شهر است که دسته ای از مردم از غم 

تولید اشیای مادی می آسایند و به فکر ایجاد علم و فلسفه و ادبیات و هنر می افتند«. 

در کنار این فراغ بال، اندیشمندان از فکر معاش باید به مسائل دیگری نیز توجه کنند 

و آن این که نسخه برداری از کتب، خرید کتاب، فراهم کردن کتابخانه و تهیه ی کاغذ 

برای نوشتن به خصوص در گذشته که یک هزینه ی جدی محسوب می شد و هر کس 

از عهده ی این کار نمی توانست برآید. این هزینه در ممالک اسالمی  از دو طریق برآورده 

می شد. یکی از آنها دربار بود که همان طوری که گفته شد دربار بزرگ ترین مرکز تجمع 

1. Max Weber
2. William Durant
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ثروت در گذشته بوده و بزرگ ترین کتابخانه ها در دربارهای مرکزی و ایاالت به وجود 

می آمد و این باعث تجمع طالب در دربارها می گشت. دوم مساجد بود.

به نظر وبر )1373: 75( در روستا نقطه ی تمرکز و تجمع مسائل دینی پدر - به عنوان 

- کشیش بود. در حالی که در شهرها اتحاد دینی پدید آمد که نماد آن به وجود آمدن 

پرستش گاه های عمومی  در قلب و مرکز شهر بود. به نظر بولت1 )1364: 54-55( رشد 

شهرنشینی در قلمرو مسلمین یک سری نهاد های قانونی و آموزشی را ایجاب کرد که با 

زندگی شهری مناسبت داشت. یکی از این نهاد ها مسجد بود. اهمیت مسجد در شهرهای 

اسالمی  به قدری بود که اگر شهری مسجد جامع نداشت، اهمیت شهری هم نداشت. 

هم چنین این مساجد، به عنوان اولین مدارس نیز مطرح می باشند )کیانی، 1377: 8(. از 

آنجایی که اکثر این مساجد - مدارس بعدی - دارای موقوفات بودند، می توانستند مخارج 

ذکر شده را تأمین کنند.

نگاهی به شهرنشینی در خراسان و رابطه آن با رشد علم از دوره ی ساسانی 

تا خلفای راشدین

از آنجایی که در فتوح اولیه ی نظام اقتصادی خراسان عهد ساسانی با خلفای راشدین 

تغییر چندانی نکرد الجرم توجه  کوتاهی به این دوره برای درک شیوه تولید در دوره ی 

خلفای راشدین ضروری است. تکیه گاه مادی دولت ساسانی بر کشاورزی بود و جماعت 

روستایی بخش مهم قابل مالحظه ای از جمعیت ایران را تشکیل می دادند )پیگولوسکایا، 

بسیاری  اول، شهرهای  شاپور  و  اول  اردشیر  فرمانروایی  در طول   .)253-249 :1367

ساخته شد )بلعمی، 1374: 604-616( و به این ترتیب بازارها در شهرها محلی برای 

تولید کاال بود که توسط پیشه وران به بازرگانان عرضه می  شد.

بسیاری از شهرهای ایران در مسیر تجاری جاده ی ابریشم بود و بدین طریق منافع 

سلطان زاده،  354-355؛   :1367 )پیگولوسکایا،  داشت  همراه  به  ایران  برای  هنگفتی 

1365: 21(. باید توجه داشت تجارت بین المللی باعث رشد اقتصاد پولی در ایران شد 

1. Richard Bolt
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که توانایی اندوختن سرمایه را در مراکز قدرت میسر می ساخت. رشد شهرهای بزرگ 

و به تبع آن تولید محصوالت صنعتی در عهد خسرو انوشیروان افزایش یافت و تجارت 

رونق گرفت )سلطان زاده، 1365: 21(، سیستم مالیاتی نیز در کشور سروسامانی گرفت 

و خسرو اول زمین ها را مساحت و برای هر کدام مالیاتی وضع کرد )ابن مسکویه، 1379، 

ج1: 184(.

این همه، باعث سرازیر شدن مبالغ هنگفتی به دربار و به تبع آن توجه به علم و علما 

نشان  خاصی  توجه ی  فلسفه  علم  به  خسرو  می بینیم  که  است  پایه  همین  بر  گشت. 

می دهد و جندی شاپور در این زمان به عنوان کانون برجسته ی علمی  در جهان مطرح 

انجام شد. در ضمن،  می شود. در این دوره تالش هایی برای گردآوری روایات تاریخی 

فالسفه ی یونان پس از بسته شدن دانشگاه  آتن در سال 529 میالدی، به ایران آمدند و 

به گرمی  پذیرفته شدند. بسیاری متون پزشکی از سانسکریت به پهلوی و بسیاری متون 

فلسفی از یونانی به پهلوی ترجمه شد و کار نوشتن رسائل سیاسی اندرزنامه ای رونق 

گرفت )فرای، 1386: 370-369(.

البته ذکر این نکته الزم است که جامعه ی شبه کاست1 ساسانی جلوی جریان طبیعی 

ثروت با علم را گرفته بود و طبقه های شهری زیر فشار دولت، تابعیت کامل قبول کرده 

انباشت سرمایه، صرفًا گروه  با وجود  باعث شد که  امر  این  )کیانی، 1377: 5(.  بودند 

کوچکی بتوانند به یادگیری بپردازند. بدین ترتیب دولت ساسانی مانند سدی در برابر 

جریان طبیعی سرمایه و علم قرار گرفت. 

هر چند سقوط ساسانیان فشارهای حقوقی را برای جامعه ی شبه کاستی از بین برد، 

اولیه، تغییر چندانی در جامعه ی ساسانی و اداره ی آن جامعه  ولی در دوره ی خلفای 

به وجود نیامد. ُعمر با مشورت با صحابه کار مالیات گیری را به دهقانان سپرد )محمدی 

پس  بود.  گذشته  َسبک  به  سرزمین  اداره ی  باعث  این  و   )94 ج2:   ،1379 مالیری، 

1. کاْست نوعی نظام اجتماعی است. در این نظام مزایای اجتماعی بر اساس نقش های انتسابی توزیع می شود. در نظام 
کاْست، افراد عضو در رتبه های مختلف، حق گذر به رتبه های دیگر را ندارند و باید شرایط ویژه ای را در رفتار و اعمال 
خود و رابطه با اعضای رتبه های دیگر رعایت کنند. هر چند در دوره ی ساسانی پاره ای از این ویژگی ها را می بینیم 
ولی نظام اجتماعی این دوره را نمی توان به طور تام و تمام با ویژگی های این نظام اجتماعی منطبق دانست به همین 

دلیل می توان عنوان شبه کاست را برای این دوره ی تاریخی بکار برد.
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جامعه ی بسته ی روستایی هم چنان به حیات خود ادامه داد. روستایی ها هم چنان بخش 

قابل مالحظه ای از تولید را برعهده داشتند و پرداخت کننده ی اصلی مالیات محسوب 

می شدند. با این حال، با کمی  اغماض می توان گفت اکثر شهر های خراسان با صلح فتح 

لطمه ی  خراسان  معیشتی  و  اقتصادی  ساختار  به  و   )541-535  :1374 )بلعمی،  شد 

جدی وارد نشد و شهرها دست نخورده باقی ماند. ُعمر سیاست تفوق شهرنشینان را بر 

سایر مردم شناخت )بالذری، 1364: 339( و این به معنی تغییر نکردن نظام معیشتی 

ترکان  برابر  در  خراسان  حمایت  حال،  این  با  بود.  راشدین  خلفای  عهد  در  ساسانیان 

توسط سپاه عرب و نیز جمع شدن سرزمین های زیاد در زیر چتر مسلمین، نوید رونق 

شهرهای خراسان را می داد. هم چنین در عهد خلفای راشدین بازار علم کساد بود، چرا 

که اواًل مناطق مفتوحه در ایران توسط بصره و کوفه اداره می شد و خراسان ماه بصره 

به حساب می آمد )فرای، 1385، ج4: 23( به همین سبب، بدیهی است که حجم عظیمی  

از خراج و جزیه ی اخذ شده از خراسان خارج می شد. یک پنجم خراج نیز به خلیفه 

تعلق داشت که به عربستان منتقل می شد و اعراب سرمایه هایی که از این راه به دست 

آورده بودند، به صورت طال و نقره انبار می کردند. ثانیًا جریان های جهادی و شورش های 

مداوم ایرانیان در خراسان و نیز درگیری های درونی اعراب بر سر مسأله ی خالفت در 

دوره ی خلفای راشدین، راه را برای تأمین آرامش مسدود کرده بود. ثالثًا اعراب اکثراً 

بدوی و بی سواد بودند و روحیه ی بدوی آنها علم گریز بود و حتی نسبت به شغل هایی 

که با حساب و ریاضی سروکار داشت، بی میل بودند )مسعودی، 1378، ج1: 769(. پس 

جای آن است که عقیده ی نلینو 1)1349: 174-175( که علم را در این دوره در نهایت 

بی ارجی می داند، تصدیق کنیم.

است  که الزم  داشت  توسعه ی جدی  بنی امیه  دوره ی  در  روبه رشد شهرنشینی  روند 

دالیل آن طرح، واکاوی گردد. یکی از دالیل آن مهاجرت اعراب در طی خالفت خلفای 

اموی به خراسان بود که از عهد معاویه تا اواخر خالفت امویان ادامه داشت. در اولین 

مهاجرت گسترده، معاویه دستور استقرار اعراب در مرو را صادر کرد )گردیزی، 1363: 

1. Nallino
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)بالذری،  کرد  خراسان  راهی  بصره  و  کوفه  از  را  تن  هزار  پنجاه  معاویه حدود   .)239

1364: 400(. قتیبه در سال 89-96 هجری قمری حدود چهل هزار جنگجو از بصره 

و هفت هزار تن دیگر از کوفه را در شرق ایران مستقر کرد )همان: 412(. و ی زید بن 

مهلب و 120 هزار مرد جنگی در خراسان را در خدمت خود داشت )همان: 331( که این 

همه متوطن شدن تعداد زیادی از اعراب در شهرهای خراسان، خبر از تغییر در دوره ی 

اموی است که می توانست به تبع آن، چهره ی شهرها را تا حدودی تغییر دهد. از سویی 

دیگر، در کنار مهاجرت اعراب به خراسان، مهاجرت ایرانی ها از روستاها به شهرها را نیز 

شاهد هستیم.

دلیل دیگر سقوط ساسانیان، ممانعت از مهاجرت مردم از روستا به شهر بود و وجود 

نظام شبه کاستی ایشان تحرک بسیار کمی  را به دنبال داشت. ولی اخباری در دست 

فوج فوج  و  می شدند  رها  زمین  به  وابستگی  بند  از  دوره ی اسالمی،  رعایا  در  که  است 

به شهرها هجوم می آوردند و به کارهای خدماتی می پرداختند )طبری، 1987م.، ج3: 

503(. برخی از محققین معاصر مانند بهرامی  )2536:  266-267(، سفاکی عمال اموی 

از کشت وزرع  را، عامل دست کشیدن کشاورزان  با روستائیان در طلب جزیه و خراج 

و روی آوردن آنها به شهرها می دانند. التون نیز هم چنین نظری در رابطه با مهاجرت 

روستاییان به شهرها دارد )دنیل، 1367 :18-17(.

ابزار تولید بسیاری از افراد، درآمد  با گسترش شهرها و مهاجرت روستائیان و تغییر 

روستائیان مهاجرت کرده به شهر به اخص و میزان درآمد خراسان به اعم بیشتر شد 

و آنها طبقات جدید شهرنشین را تشکیل دادند. اعراب از کارهای صنعتی روی گردان 

تازه  روستائیان  نصیب  را  هنگفتی  سود  صرافی  و  تجارت  و  صنعت  در  اشتغال  بودند. 

باعث  همه  این   .)73  :1378 الخطیب،  54؛   :1337 )الخطیب،  کرد  شده  شهرنشین 

ایجاد  یک طبقه ی ثروتمند و باال رفتن سطح زندگی در خراسان شد که همگی تابعی از 

افتادن خراسان در تجارت جهانی آن روز بود.

افزون شدن  عباسیان،  برآمدن  نویسنده ی کتاب  است که  استناد دالیل مطروحه  به 

تعداد شهرها، رشد بازرگانی، افزون شدن سرمایه ی تجاری و بی اهمیت شدن کشاورزی 

دوره،  این  در  که  )نادری، 1384: 123(  است  دوره ذکر کرده  این  بارز  را مشخصه ی 



     فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 13/ ش 2/ زمستان 97     84

شهرهای گذشته تعمیر و معمور شد. از اخبار ی که به ما رسیده است مشخص می شود 

شهر بلخ که در فتوح اولیه خراب شده بود و حتی مدتی بورقان که در دو فرسخی بلخ 

بود، توسط اعراب بنا شده بود، جای آن را گرفته بود. در عهد والیت اسد بن عبدالله 

قسری )118ق.( بر خراسان، بلخ عمارت و معمور شد )واعظی بلخی، 1350: 34-35؛ 

بارتولد، 1372: 58(. در سال 89 هجری قمری قتیبه در قصبه ی بلوریان، مسجد آدینه 

ساخت )همان: 18( و در سال 120 هجری قمری اسد بن عبدالله بلخی، اسدآباد را که 

نیز هنگام والی  آباد کرد )حموی، 1362: 21-22(. جعفرآباد  را  بود  زیر نظر خراسان 

شدن اشعث )171ق.(، والی وقت خراسان ساخته شد )واعظی بلخی، 1350: 36(. اینها 

همگی نشانه ی توجه ی ویژه ی امویان به توسعه ی مراکز مدنی در سرزمین های اسالم، 

باالعم و باالخص خراسان بود.

شغل مردم در این شهرها به گزارش نویسنده ی کتاب حکومت بنی امیه در خراسان 

به صورت زیر بوده است: پارچه های لطیفی در مرو تولید می شد و پیشرفت کرده بود. 

آنجا  لبنیات سازی و میوه های خشک در  مانند  تولید خوراکی و مواد مصرفی عمومی 

رواج داشت. نیشابور در ساختن پارچه های پنبه ای و ابریشمی  با مرو رقابت می کرد و هر 

کدام از شهرهای خراسان، در تولید نوعی از منسوجات  یا بازرگانی نوعی کاال، تجارت 

داشتند و خوراکی ها و پوشاک از آن خطه به نقاط  دیگر حمل می شد )الخطیب، 1337: 

45(. صنعت ایرانیان در این خطه با تجارت درآمیخت، چرا که ثروت حاصل از فتوح 

در سال های پیش را در راه تجارت و مبادله صرف می کردند )مفتخری و زمانی، 1389: 

44-45( و نتیجه ی این همه رشد ثروت عمومی  در خراسان شد.

در عهد اموی شاهد ظهور تنی چند از علما در خراسان هستیم. برای مثال، عطا بن 

میسره که در سال 80 هجری قمری متولد و در سال خمس و ثالثین و الف یعنی 135 

هجری قمری وفات  یافته )واعظی بلخی، 1350: 82-84(. ابوسعید سعید بن ابوسعید 

بلخی که در سال 125 هجری قمری به دیار باقی شتافت. ابوالقاسم ضحاک بن مزاحم 

نیز که از ثقات خراسان بود و در سال 105 هجری قمری وفات  یافت. مقاتل بن حیان نیز 

که از علمای برجسته ی خراسان بود و در سال 135 هجری قمری مرد )همان: 74-73(. 

در خصوص رشد علوم در خراسان باید گفت، هر چند والیتی )1386: 118( به درستی 
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و  دولتی  نیازمندی های  شهرنشینی  گسترش  با  اموی  عهد  اواخر  »در  است  معتقد 

این  اواخر  برخی علوم شد«، ولی رشد علوم جز در  به  توجه  باعث  تشکیالتی خالفت 

دوره میسر نشد و این امر به ابتدای کار عباسیان موکول گشت که در ادامه به آن توجه 

اواًل در دوره ی اموی هر چند روند استقرار در شهرها سریع بود،  خواهد شد. چرا که 

ولی پیوستگی قبیله ای باال بود )دیکسون، 1381: 127( و به این معنی بود که روند 

مستحیل سازی اعراب در فرهنگ مدنی انجام نشده بود و تنها در اواخر عهد اموی بود 

که اشراف عرب به همراه اشراف ایرانی  طبقه ی متشکل قوی شهری پدید آوردند. دوم 

از شهرهای  از روستاها به شهرها و سپس  این که همان طور که گفته شد مازاد تولید 

در ضمن  می کرد.  تهی  ثروت  از  را  این، خراسان  و  می شد  منتقل  دمشق  به  خراسان 

همین مراکز شهری خراسان که مرکز تجمع ثروت بود، هم توسط اعرابی اداره می شد 

که اواًل هنوز خوی بدوی داشته و جز ایام العرب و اشعار، به دیگر علوم مخصوصًا علوم 

عقلی توجهی نداشتند )امین، 1335: 319( و به همین دلیل نمی توانستند حامی  علم 

و علما باشند.

ایران  خوانده ی  درس  که  ایران  علمای  اکثر  اموی،  و  راشدین  خلفای  عهد  در  ثانیًا 

ساسانی بودند،  یا از کشور خارج شده و به کرمان و هند رفته بودند، یا با منابع جدید 

این رو،  از  زبانی و فرهنگی داشتند،  تفاوت  باشد،  تجمع سرمایه که همان دربار عربی 

هماهنگ شدن این دو  با هم، به زمان نیاز داشت. با این حال نباید از این نکته غافل بود 

که ثروتمند شدن خراسان در دوره ی اموی که در اثر تغییر اوضاع معیشتی و توجه ی 

بیشتر تازه شهرنشین شده ها به تجارت و صنعت انجام شد، به عنوان  یک علت ناقصه ی 

بسیار مهم، زمینه را برای رواج علوم در دوره ی بعدی در خراسان به وجود آورد.

معیشت شهری در خراسان و رشد علوم از برآمدن عباسیان تا برآمدن طاهریان

اگر بخواهیم شمه ای از اوضاع مردم و معیشت آنها به دست آوریم، هر چند این کار 

بسیار دشوار است، ولی باید بگوییم هنوز اکثر مالیات دهندگان، روستائیانی بودند که به 

کشت وزرع می پرداختند و بیشتر جمعیت روستایی، معیشت کشاورزی داشتند و مالیات 

آنها منبع اصلی عایدات دولت بود )نادری، 1384: 119(. از آنجا که تاریخ عمومًا تاریخ 
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این حال، در کتب  با  اوضاع روستاها اطالع کمی  مکتوب گشته است،  از  شهرهاست، 

از قول  به عنوان مثال لسترنج 1)1337: 418(  به دست آمده،  از محصوالت  جغرافیایی 

انگور خوب معرفی می کند و سپس  برنج و  با محصول  را  مقدسی، »جلگه ی اسفراین 

شهری پر جمعیت را به عنوان کرسی آن معرفی می کند«.

تجارت  و  صنعت  به  چند  هر  دوره  این  در  خراسان  شهرهای  که  است  توجه  جالب 

اشتغال داشتند، ولی کشاورزی هم در اطراف شهرها وجود داشت )زرین کوب، 1362: 

494-495(. زرین کوب )همان: 493( در توصیف شهر بلخ و هرات می گوید: »در اطراف 

شهر اراضی و مزارع سبز و خرم و حاصلخیز فراوان بود و کثرت نهرهای پرآب و وفور 

آسیاب های بادی در آن نشانه ی فعالیت کشاورزی در آنجا به شمار می آمد. باغ های بسیار 

در اطراف هرات بود و از میوه هایش انگور و خربوزه شهری داشت«. این همه می رساند 

می شناسیم،  شهر  به عنوان  را  خراسان  شهرهای  دیگر  و  بلخ  و  هرات  ما  است  درست 

ولی حتی در این شهرها هم معیشت کشاورزی به عنوان عنصر اصلی معیشت قلمداد 

می گشت. البته نباید از نظر دور داشت که در همین شهرهای بزرگ به اندازه ی زیادی 

داشت.  ادامه  مدنی  جوامع  توسعه ی  روند  دوره  این  در  داشت.  وجود  سرمایه  انباشت 

هر چند هنوز عده ی زیادی در روستا کار می کردند، ولی وضعیت کشاورزان خراسان 

خوب نبود. مالیات آنها افزایش یافت و این مالیات باعث خراب شدن و بایر ماندن برخی 

روستاها گشت )پیگولوسکایا، 1354: 186(. جمعیت شهرها افزایش  یافت و به تبع آن 

شهرها هم گسترش یافت و تعداد زیادی از شهرها را در خراسان شاهد هستیم )یعقوبی، 

.)54 :1347

زرین کوب )1362: 494( معتقد است که »تجارت خراسان در عهد  هارون رونقی تمام 

داشت و خراسان به عنوان رابطه بین مناطق غربی و ترک و چین از سودی سرشار بهره 

می برد و همان تولیدات کشاورزی که در شهرها تولید می شد و ذکر آن رفت، توسط 

بازرگانان از شهر خارج می شد و در دیگر بازارها به فروش می رسید«. عباسیان به تجارت 

توجه ویژه داشتند و در احداث راه ها، باراندازها و حفر چاه در مسیر کاروان ها، توجهی 

1. Guy le Strange
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جدی مبذول می کردند )بیات، 1370: 204(. صنعت نیز در این دوره مورد توجه قرار 

گرفت و برخی از شهرهای خراسان به تولید به خصوصی از کاال شهرت داشتند. به عنوان 

جایگاه  به عنوان  شهر  این  و  داشته  رواج  پنبه  و  پشم  صنعت  نیشابور  شهر  در  مثال، 

بازرگانان معرفی شده است )حدود العالم ...، 1362: 89(.

اصطخری )1368: 221( نیز عنوان می کند: »جامه های ابریشم و کرباس از نیشابور 

و مرو برند«.  صنعت پر سود معدن به طور جدی دنبال می شد، نقره، مس و فیروزه از 

معادن خراسان استخراج می گشت. لسترنج )1337: 415( »از استخراج طال، نقره، آهن 

و مس در کوه های نوقان و نیز استخراج فیروزه و نوعی سنگ به نام »خماهن« و نیز 

سنگ مرمر در طوس نام می برد که برای فروش به نوقان برده می شد«. با توصیفات باال 

می توان گفت، بازرگانی و صنعت رشد کرده و سرمایه ی روستا به صورت قطعی و دائم 

در حال انتقال به مراکز قدرت بود، البته در کنار همه ی این موارد، خارج شدن سرمایه 

از خراسان را نیز باید مدنظر داشت. نمونه ی  بارز این خروج سرمایه، اموالی بود که علی 

بن عیسی والی خراسان نزد  هارون فرستاد.

با  رفت،  خراسان  به  عیسی  بن  علی  می نویسد: »چون  )1987م.، ج4: 483(  طبری 

برده و  و  از اسب  و  آورد  فراهم  مالی گزاف  و  آنها سخت گرفت  با  و  کسان ستم کرد 

این  »رقم   )162 )1988م.:  جهشیاری  و  فرستاد«  هارون  برای   مال  و  مشک  و  جامه 

مال را ده میلیون درهم ذکر می کند«. در عهد مأمون نیز مالیاتی که از خراسان که از 

خراسان پرداخت شده حدود 28000000 درهم، 2000 شمش سیم، 4000 رأس اسب 

تاتاری، 1000 بنده و 27000 جامه بود )ابن خلدون، 1369: 342( و این همه از میزان 

ثروت در خراسان می کاست و جریان ثروت را به سمت عراق روانه می کرد. حال باید با 

بررسی دوره ی عباسی در خراسان به تصدیق تا تکذیب این گفته ی فرای )1385: 172( 

بپردازیم که می گوید: »از آنجا که بازرگانی و صنعت در شرق رونقی داشت این سرزمین 

توانایی هزینه ی طبقه ی دانشمند را داشت تا هم چنان به کار خویش مشغول باشد«. 
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ارزیابی علمای خراسان با الگوی تجمع ثروت

همان طور که اشاره شد اواخر کار امویان و اوایل کار عباسیان رشد شهرها، رشد علوم 

به دنیا آمده و در دوره ی  امویان  از علمای خراسان، در دوره ی  را میسر کرد. بسیاری 

عباسیان بالیدند. در این خصوص، باید به علمایی که نام آنها در کتب این روزگار درج 

شده اشاره کرد.

عمر بن میمون الرماح در سال 161 هجری قمری فوت کرد و ناگزیر تولد او در اواخر 

دوره امویان بوده است )واعظی بلخی، 1350: 124(. حارث بن سلیمان که از امامان بلخ 

بود، در حالی که هشتاد و چهار سال داشت در سال 166 هجری قمری وفات کرد )همان: 

146-147(. بدین ترتیب او در سال 82 هجری قمری متولد شده و در هنگام انتقال 

قدرت، 50 سال داشته است. ابومعاذ خالد بن سلیمان در سال 199 هجری قمری به سن 

94 سالگی درگذشت )رحمانی ولوی و جغتایی، 1383، ج2: 359(. وی در سال 105 

هجری قمری متولد شد و هنگام انتقال قدرت، 27 سال سن داشته است. ابوعبدالرحمن 

عبدالله بن مبارک مروزی در سال 118 هجری قمری در مرو به دنیا آمد و در سال 183 

هجری قمری درگذشت )ابن خلکان، 1347، ج2: 33-34(. او در هنگام انتقال قدرت، 

14 سال داشته است. حفص بن عبدالرحمان از علمای نیشابور بود که در سال 199 

هجری قمری در 80 سالگی درگذشت )رحمانی ولوی و جغتایی، 1383، ج1: 327(. 

بنابراین وی در هنگام تعویض خالفت 13 سال داشته است. عبدالله بن مبارک که در 

مرو تدریس می کرد و آرای وی در نیشابور مطرح بوده در 118 هجری قمری به دنیا 

آمد و در سال 181 هجری قمری به جهان باقی شتافت )نرشخی: 1351: 144-143(.

گذشته از علمای عصر، انتقال وضعیت علما در دوره تثبیت عباسیان الزم است. فضیل 

بن عیاض  یکی از علمای این شهر بود که در سال 187 هجری قمری در گذشته است 

)حاکم نیشابوری، بی تا: 227(. رنجبر )1363: 235(  نویسنده ی کتاب خراسان بزرگ 

نیز »مرو را مرکز دانشمندان نام برده، وی حسین بن واقد قاضی مرو را از فضالی مرو 

دانسته که در سال 157 هجری قمری  یعنی در دوره ی خالفت منصور )136-158ق.( 

درگذشت«. احمد بن ابی رجاء نیز اهل حدیث بود و در سال 232 هجری قمری در هرات 
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بدرود حیات گفته است )العنیسی، بی تا: 13(. عبدالله بن عمر بن میمون که شیخی 

زاهد و عارفی متقی بود  که در سال 277 هجری قمری  یعنی طی خالفت  مامون )198-

218ق.( در نیشابور درگذشته است )واعظی بلخی، 1350: 162(. ابویعقوب اسماعیل بن 

ابراهیم سمنگانی نیز در خراسان از مرتبه و موقعیت باالیی برخوردار بود، وی از مفاخر 

علما و از تابعین به شمار می رفت و در علوم مختلف، بویژه در علم فقه و رجال مهارت 

داشت. وی در سال 172 هجری قمری  یعنی در عهد  هارون درگذشته است )رحمانی 

ولوی و جغتایی، 1383: 192-193(. ابوحاتم بلخی نیز مترجم زبان فارسی بود که که 

پیش از مأمون و شاید هم در عهد مأمون در خراسان می زیسته است )همان: 130(. 

ابو محمد احمد بن عاصم بلخی نیز از محدثان بزرگ بود که سخنان وی در جامعه ی 

آن روز خراسان، ارزش فوق العاده ای داشت و در سال 227 هجری قمری در خراسان 

و  علمای حدیث  از  مبارک خواشتی  بن  ابوصالح حکم  )همان: 148-147(.  درگذشت 

رجال بود که در روستای خواشت به دنیا آمد و طبق الگوی ارائه شده که پیش تر آمد، 

وی از روستا به شهر آمده و در آنجا به عنوان محدثی برجسته مطرح شده است.

امام محمد بخاری از پیشوایان محدثین به حساب می آید و از مشهورترین کتاب های 

وی، کتاب حدیثی جامع الصحیح می باشد که مجموع احادیث نبوی به طریق اهل سنت 

است. کتاب وی، اولین کتاب از صحاح سته است و علمای اهل سنت معتقد هستند 

که پس از کتاب خدا، کتابی صحیح تر از کتاب بخاری نیست و جمع احادیث در این 

التاریخ الکبیر،  کتاب، 7397 حدیث می باشد. از کتاب های دیگر وی می توان به کتاب 

التاریخ الصغیر، الکنی، الضعفاء و السنن فی الفقه نام برد )قربانی، 1356: 93(. ابن خلکان 

و  او  فضل  به  اقرار  همه  بغداد  »اهل  می نویسد:  بخاری  درباره ی   )188 ج4:   ،1347(

گواهی به تفرد در علم روایت و درایت نمودند«. مرگ وی را در سال 213 هجری قمری  

 .)332-333 :1383 جغتایی،  و  ولوی  )رحمانی  دانسته اند  مأمون  حکومت  یعنی طی 

این همه نشان می دهد که فرای داوری درستی از اوضاع خراسان داشته و این خراسان 

بود که توانسته به تولید مازاد سرمایه موفق گردد، تا افرادی به عنوان نیروهای غیرمولد 

اقتصادی، به تولید فرهنگی بپردازند.

 با این حال،  یک نکته ی جالب توجه وجود دارد که ذکر آن الزم است. همان طور که 
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پیش تر آمد، با آغاز خالفت خلفای عباسی، ثروت خراسان به سمت عراق سرازیر شد، 

اوج این سرازیر شدن زمانی بود که خلفای عباسی در جایگاه حکومت مستقر شدند و 

این دوره ی عصر طالیی حکومت،  یعنی عهد  هارون بود )طقوش، 1385: 89(. همان طور 

که اشاره شد علی بن عیسی ثروت خراسان را برای  هارون می فرستاد و این باعث رونق 

علوم در بغداد شده بود. طقوش )همان: 89( در این باره می گوید: »حکومت هارون مرکز 

تجارت جهانی و کعبه ی آمال مردان علم و ادب شده بود«. البته کانون ثروت قرار گرفتن 

عراق، باعث سرازیر شدن علما به سمت این کانون ثروت شد. با خروج ثروت از خراسان 

به بغداد، علماء نیز از خراسان به بغداد مهاجرت کردند.

برای نمونه می توان به علمایی چند اشاره کرد. یحیی برمکی نخستین فردی بود که 

افتاد. وی گروهی را بدین منظور مأمور  المجسطی بطلمیوس  به فکر ترجمه ی کتاب 

کرد، ولی ترجمه ی آنان مورد پسند یحیی واقع نشد. برای بار دوم ترجمه ی آن کتاب 

از  اینان  نهاد،  بغداد  بیت الحکمه ی  رئیس  سلم  و  ابوحسان  به نام  افرادی  برعهده ی  را 

عهده ی کار به خوبی برآمدند و ترجمه ای ارائه دادند که مورد پسند یحیی قرار گرفت 

)قفطی، 1371: 137(. ابوالفضل جعفر بن  یحیی برمکی که در حکمت و حساب و نجوم 

و طب دستی داشت و در کتابت قوی دست بود، در دربار مأمون نقشی به سزا داشت )ابن 

خلکان، 1347، ج1: 279(. البته شایان ذکر است خاندان برامکه که از شهر بلخ خراسان 

برخاسته بودند، خانواده هایی علمی  محسوب می شدند و هر کدام از افراد این خانواده، 

را  این خاندان  افراد  داشتند. خواندمیر )1335: 419-437(  فرهنگ  و  علم  دستی در 

این گونه معرفی می کند: »فضل به جود و بخشش موصوف بود، جعفر کتابت و فصاحت 

و محمد دارای علو همت و موسی به شجاعت شهره بود«. آنها در دربار  هارون الرشید در 

بغداد، منبع خدمات زیادی از نظر علمی  شدند.

از علمایی بود که در سال 134 هجری قمری در بلخ  ابوحذیفه اسحاق بن بشر نیز  

به دنیا آمد و در سال 170 هجری قمری از طرف  هارون به بغداد فراخوانده شد و در  

یکی از مساجد بغداد به تدریس مشغول شد )رحمانی ولوی و منصور جغتایی، 1383: 

187-188(. موسی بن شاکر از مالزمان مأمون بود که وی و سه پسرش از دانشمندانی 

بودند که مورد توجه ی مأمون قرار داشتند )ابن ندیم، 1343: 379؛ ابن خلکان، 1347، 
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ج5: 161-162( و اینان مترجمان زیادی را در دربار به دور خود جمع کرده بودند و در 

راه ترجمه ی متون، از مال بسیاری بخشش می کردند )ابن ندیم، 1343: 378(. آنها در 

حجم کره به محاسبات عددی متوسل گشتند و دریافتند که حجم کره مساوی با شعاع 

فرهنگی  بغداد، هسته ای  در  بنوموسی  آن می باشد.  کره، ضرب در یک سوم مساحت 

به وجود آوردند که در آن مترجمان و محققان در رشته های متعدد علوم به کار اشتغال 

یافتند و از این راه در سایه ی همت آنها، کتاب های علمی نقاط مختلف جهان تهیه و 

ترجمه شد )فرشاد، 1365، ج2: 556-559(. خاندان ابوموسی در زمینه ی نجوم دست 

توانایی داشتند، اهمیت کارهای نجومی و شهرت آنها تا آنجاست که ابوریحان بیرونی 

گفتگو  داده اند،  انجام  اینان  که  رصدهایی  صحت  از  خود  کتاب  در   )182 )1337ق.: 

می کند و می نویسد: »در قول عبدالملک مرورودی و قول بنوموسی بن شاکر و غیر ایشان 

نظر کردیم و دیدیم که از تمام این گفته ها در این باب، رأی بنوموسی بن شاکر بهتر و 

برتر است، زیرا ایشان در ادراک حقیقت بذل کوشش را کردند و در زمان خود به مهارت 

و استادی در عمل رصد، منفرد بودند«.

از دیگر علمایی که از خراسان برخاسته بودند و در دربار رحل اقامت افکنده بودند، 

باید از فضل بن سهل سرخسی  یاد کرد. به گفته ی شبانکاره ای )1381: 366(، »وی 

از بقایای وزیران ملوک عجم و مردی فاضل، عالم به علم هندسه و نجوم بود«. او در 

خدمت  یحیی برمکی متصدی دخل و خرج و پیشکاری بوده )ابن طقطقی، 1350: 306( 

و وی برای یحیی برمکی کتابی از فارسی به عربی ترجمه نمود که جمالت ساده، روان 

و خوش ترجمه اش موجب خرسندی یحیی گردید. یحیی وی را به آئین اسالم دعوت 

نمود. البته به نوشته ی طبری )1354، ج12: 5340(، »فضل بن سهل در سال 190 

هجری قمری توسط مأمون مسلمان شد«. ابن خلف مروزی به ساخت وسایل نجومی 

و مطالعات نجومی فعالیت داشت. وی جزء کسانی بود که مأمون برای رصد ستارگان 

)ابن  برای مأمون  یک اسطرالب و ذات الحلق ساخت  به بغداد دعوتش کرد. هم چنین 

بود )چارلز،  بغداد  نیز در زمان خالفت مأمون در  بلخی  ابومعشر  ندیم، 1343: 396(. 

1365: 208(. ابواسحاق ابراهیم بن سلیمان بلخی نیز از مردم بلخ و ساکن بصره بود و 

در سال 201 هجری قمری، یعنی در دوره ی خالفت مأمون وفات  یافت )رحمانی ولوی 
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و جغتایی، 1383: 92-91(.

حبش بن الحاسب مروزی نیز از اولین کسانی بود که به رصد پرداخت. او در نقل مکان 

دربار خالفت از مرو به بغداد، به عراق کوچید )فرای، 1385، ج4: 340(. وی در علم 

نجوم و ریاضی مهارت خاصی داشت. زمانی که مأمون گروهی از منجمان شرق را برای 

تعیین طول یک درجه نصف النهار به بغداد فراخواند، نام حبش بن حاسب نیز جزئی از 

آنها بود )فرشاد، 1365: 183- 184(. وی دارای کتاب هایی در نجوم به نام ذیج دمشقی 

مثلثات  علم  پیشرفت  در  ریاضی،  در  ندیم، 1343: 494(.  )ابن  است  المأمونی  ذیج  و 

و  )سینوس(  مثلثاتی جیب  تابع های  هم چنین  داشت.  عمیق  تأثیر  کروی،  و  مسطحه 

جیب تمام )کسینوس( و سهم و ظل اول )تانژانت( و ظل ثانی )کتانژانت( را به خوبی 

می شناخت )قربانی، 1365: 221(.

نتیجه گیری

در ابتدا، اوضاع معیشتی خراسان در دوره ی ساسانی مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم 

این  با  بیشتر  بر روی معیشت کشاورزی داشت، جامعه هم  تأکیدی که دین زرتشتی 

شیوه اداره می شد، ولی در دوره ی خسرو اول، شهرنشینی رشد کرد و تا حدودی علوم در 

دست طبقه ی خاص، رو به پیشرفت گذاشت. دوره ی خلفای راشدین با دوره ی ساسانی 

تفاوتی بنیادین نداشت، زیرا همان روند ادامه پیدا کرد، ولی به علت بدوی بودن اعراب 

و پاره شدن رشته ی محل تجمع ثروت و علما و ...، علوم با رکود مواجه شد. در عهد 

قانونی که  بین رفتن محدودیت های  از  نیز  و  به شهرها  اعراب  به دلیل مهاجرت  اموی 

نتیجه ی آن، مهاجرت روستاییان به شهر ها بود، جمعیت شهری گسترش  یافت، چنانچه 

ما مواجه با تغییراتی در حوزه ی معیشتی این خطه هستیم. این امر مهم، باعث تغییر 

کشاورزان  هنوز  هر چند  عباسی  دوره ی  در  معیشتی خراسان شد.  آهسته ی چهره ی 

اکثر مالیات دهندگان را تشکیل می دهند، ولی عباسیان وارث شهرهای بزرگ و آباد و 

ثروتمند بودند. در دوره ی عباسی، باالخص در دوره ی  هارون، مازاد تولید به اوج رسید. 

البته همان طور که اشاره شد تا قبل از تشکیل حکومت طاهریان، مازاد تولید در حجم 

زیادی از خراسان به سوی عراق می رفت که تأثیراتی در حوزه ی اقتصادی برجای گذاشته 
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و باعث بحران هایی گشت. این تغییرات معیشتی البته حوزه ی علمی را هم تحت تأثیر 

قرار داد. در اواخر عهد اموی، ما شاهد سردرآوردن علمایی چند بودیم، علمایی که در 

اواخر عهد اموی به دنیا آمده و در عهد عباسی به شهرت علمی رسیدند. با این حال، 

مثبت  همبستگی  سرمایه،  کانون های  به  علما  مهاجرت  با  خراسان  از  سرمایه  خروج 

با تعداد بسیار زیادی از علمای خراسانی، در دربار هارون و  داشت، چنانچه ما مواجه 

مأمون هستیم.

منابع
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قلم.
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بهشتی. 
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میالدی(، مترجم کریم کشاورز. تهران: پیام. 

• ترجمه 	 و ساسانیان.  پارتیان  روزگار  در  ایران  )1367(. شهرهای  ن.  پیگولوسکایا، 

عنایت الله رضا. تهران: علمی و  فرهنگی.

• الکتاب. 	 الوزراء و  ابوعبدالله محمد بن عبدوس بن عبدالله )1988م.(.  جهشیاری، 

تحقیق حسن الزین. بیروت: دارالفکر الحدیث.

• چارلز، سی.، و دیگران )1365(. زندگی نامه علمی دانشمندان اسالمی، ج1. ترجمه 	

احمد آرام و دیگران. تهران: علمی و  فرهنگی. 

• از محمدحسین خلیفه 	 نقل  به  نیشابور،  تاریخ  )بی تا(.  ابوعبدالله  نیشابوری،  حاکم 

نیشابوری. مقدمه و تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: آگه.
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تهران: امیرکبیر.
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• دنیل، التون )1367(. تاریخ سیاسی- اجتماعی خراسان در زمان عباسیان. ترجمه 	
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تهران: امیرکبیر.
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• ------ )1987م.(. تاریخ الرسل و الملوک )تاریخ طبری(، ج3. بیروت: عزالدین.	
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