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  مقدمه 

هاي پُرشمارتر به کار هاي گسترده و با دلالترا در حوزه» تعلم«و » تعلیم«قرآن، دو اصطلاح 

 تا به آن عالم شود و ؛به غیرعالم اضافه شده است علم به امور،، برده است و در همه کاربردهایش

تنها به عالمان متخصص در علوم دینی  ،قرآن )74ص  ،1387 (اسماعیل علی،. از نادانی رها شود

) 326ص: 1390 ماجـد، (عرسـلان کیلـانی،. عـالم توجـه داردهاي بلکه به همه گونه ؛توجه ندارد

اندیشـه را بـه ایـن نکتـه  ،آموزي در قـرآنمرتبط با علماي واژه به تعلیم و اشارات متعدد خداوند

تعلـیم  و آیـا ؟بلغی تعیین کـردمَ ،آموزيعلم اي ارزش و مقامتوان برمی ه آیاسازد کمی رهنمون

گـذاري مـادي شایسته قیمـت ،جو کردورا در قرآن جستها آن بسیاري از أتوان منشمی علوم که

؛ بدان سوگند یاد کـرده اسـت که که خداوند در قرآن ارزش قلم را تا آن حد دانستهدرحالی ؟است

رحلت  با.» اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ« و جاى دیگر فرموده: »وَ ما یَسْطُرُونَ. ن وَ الْقَلَمِ«

حکـومتی و هاي عراب با سـازماناَ ،جزیرة العربخارج از هاي سرزمین پیامبر و آغاز فتوحات در

بـرداي از  د و الگـونـه بـه تقلیـند و ناآگاه یـا آگاهامفتوحه آشنا شدهاي تشکیلات اداري سرزمین

چـه بسـا بسـیاري از رجـال  و نـدتحت سلطه خود پرداختهاي ي دولتهاي حکمرانی حکماشیوه

سازي حکومـت خـود بـا ایـن به شبیه سیاسی و حکومتی این دول را به استخدام خود درآوردند و

منفـی و هاي لتدولت ساسانی بود که خلفـا خصـ ،از جمله این دول ؛ندها مبادرت ورزیدحکومت

، شـدهمنفـی الگـوبرداريهاي خصـلت ؛ براي مثال،قرار داد را الگوي خودها آن مثبت بسیاري از

بـه  جـذب افـراد بسـیار فـراوان وهـاي پاداش ارائه صله و تجملات حکومتی و استقبال از مدح و

افـراد صـاحب  شـد تـامی یکی از عواملی بودکه باعثها، همین صله ،واقع در. بود دربارهاي خود

 ،این عامل. قرار دهند خود را به رایگان در اختیار دانشجویان و خلفاهاي دانش حاضر نشوند آموزه

به رشد اخذ پـاداش  ،بررسی قرار خواهد گرفت ادامه در محتواي متن مورد عواملی که در کنار در

ن ارکـان دولتـی یـک چون دربار و یا هما و گردید منجر تعلیم و تربیت و آموزش دانش برابر در

یا همـان  معلمان و رفتار ،گرددمی پدیدآیی یک ویژگی مثبت و منفی عاملی اساسی در ،حکومت

شایسـتگی  ،معلمـان قشـر چون تنهـا مودبـان از ؛الگویی براي سایر مردم گردید ،مودبان درباري

ه شـده تـا ارزش صنف معلمان پرداختـهاي به تمام طبقه ،در این مقاله. در دربار را داشتند حضور

تربیـت  ،وظیفـه ایـن طبقـه ترینو اصـلی تـرینچراکـه مهم ؛واقعی این قشر بیشتر به چشم آید

 پـس از مـدتی جانشـین پـدران خـود و که بعـد از خلفـا بود ل کشوریعنی مقام اوّ ،فرزندان خلفا

ی کسـانه بود شایست . بنابراین،ندردکمیرا قبول ها ولیتئمس ترینسنگین باید زوديبه شدند ومی
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روانی  روحی وهاي خصلت شرایط و ترینکامل داراي ،شدندمی که براي تربیت این افراد انتخاب

تحلیلی به بررسی سطح زنـدگی ـ  نگارنده در صدد برآمد تا با روش توصیفی ،بدین منظور باشند.

املی بر سـطح چه عو پاسخ دهد که: مربیان و مودبان بپردازد و به این پرسش معلمان، و معیشت

  مربیان و مودبان در دوره عباسی تأثیرگذار بوده است؟ ،معیشت معلمان

  ریشه تاریخی این واژه مودب و

و ها و پایـان عصـر خلفـاى راشـدین و نفـوذ تمـدن پس از رحلت حضرت ختمی مرتبت

تغییراتی گردید و تحـت تـأثیر شـرایط سیاسـى و اقتصـادى  هاى جدید، عالم اسلام دچارفرهنگ

عراب ي بود، از دست داد. اَااى و عشیرههاى آزادمنشانه خود را که زاییده زندگى قبیلهجنبه، جدید

شـیوه  دولـت اسـلامی، از شـده وو براى اداره کشورهاى فتح ندکم شهرنشین شدکم ،صحرانشین

هـا، از جملـه ایـن دولت؛ سازمان ادارى ملل پیشرفته آن دوران کمک گرفتنـد حکومت درباري و

ارکان تشکیلاتی دربـار  . یکی ازدولت ساسانی بود که داراي تشکیلات درباري بسیار منسجمی بود

در زبـان  »ادب«مقام دبیري یا همان مودبی بود. گریزي کوتاه به سابقه کـاربرد واژه  ،این دولت

ى تعلـیم و امعنـ ،کـار رفـتاى که ادب در این زبـان بـهدورهدهد که از نخستینمی عربی نشان

و » تأدیـب«هایى هـم ماننـد صیغه »ادب«از  ،شد و به همین سببآموزش نیز از آن استنباط مى

در  ،کـه ادب و آدابدرحـالی ؛اشتقاق یافته است» آموزادب«و » آموزىادب«ى ابه معن» مؤدب«

هـاى تعلیمـى کـه بـراى بر نوعى از نوشته ،آمیزهاى اخلاقى حکمتدوره ساسانی علاوه بر نوشته

شـده زادگان را درخور بوده است نیز اطلاق مىاشراف تن حرفه یا هنرى از آن نوع که معمولاًآموخ

بیشـتر بـه طبقـه حاکمـه  ،کید نمود که مقام مـودبیأبر این نکته باید ت )138ص (دینوري، .است

بـه دانسـتن تـاریخ پادشـاهان و راه و  ،زیرا آنان براي ادره بهتر امور ؛عرب اختصاص داشته است

بودند. به هر مند علاقه م کشوردارى ایرانیان و ادب و حکمت پیشینیان و نوعى تربیت اجتماعىرس

یکى براى عامه مردم و دیگرى بـراى طبقـات ، دوگانگى در نظام تعلیمی عصر عباسیان، صورت

انعکاسـى از وضـع  ،بـراى دو طبقـه از آموزگـاران »مؤدّب«و  »معلم«و استعمال دو کلمه  ،ممتاز

 ، ص4ج: 1379 ملـایري،( .تعلـیم و تربیـت در ایـران ساسـانى بـود ى و برگرفته از نظـاماجتماع

  )269تا267
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  مقابل تدریس حمه درالزّنظرعلما در باب دریافت حق

درآمد بالا به حساب کسب و اي براي راه یافتن به قدرت وسیله ،، علمکومت عباسیه حدوردر 

امـوي و هاي بسیار گزاف نسبت به دورههاي پاداش ،نشبود که صاحبان دا دوره این زا وآمد می

ویـژه در دوره بـه ،قبلـیهـاي در دوره کـهدرحالی ؛گرفتندخود می دانش ودر برابر تعلیم راشدین 

دریافـت  ی مانند روایـات ذیـل، ازاحادیث و توجه به سیره رسول اکرم علما با اهتمام و اموي،

  کردند:می حق الزحمه در قبال تعلیم دانش پرهیز

وإنما ورثوا العلم، فمن  ولا درهماً إن العلماء ورثۀ الأنبیاء وإن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً«ـ 

هرکه  .گذارندزیرا پیامبران طلا و نقره به جاي نمی ؛نداوارث پیامبران ،علما؛ أخذه أخذ بحظ وافر

  .»است بردهبهره فراوانی  ،از دانش ایشان بهره گیرد

 ،همه موجودات خداوند و فرشتگانش و؛ م الناس الخیروملائکته یصلون على معلّ إن الله«ـ 

 القحطانی،؛ 361ص ،4ج: 1423، المالکی(.» فرستندمی درود و رحمت ،نیکهاي آموزگار درس بر

    )50ص: 1395 الترمذي،؛ 161ص: 1430 ابن ماجه،؛ 539ص: 1421

ازاي  دانستند که بخواهند در برابر خلفا درمی آنجایگاه علم و علما را بالاتر از چنین عالمانی، 

 کـار عالمـان و ریشـه در ،زشـتی دریافـت پـاداش این قـبح و .دریافت مبلغی کرنش نشان دهند

حاضـر نبودنـدآیات الهـی را  متولیان دین داشت که به آموزش قرآن و مسـائل دینـی پرداختـه و

ا بودندکه آموزش را تنها براي رضاي خـدا محدثان و فقه ،این متولیان دینی گذاري نمایند.قیمت

خواهنـد بـا بدانسـتند کـه مـی دادند و ارزش و اهمیـت معنـوي دانـش را والـاتر از آنمی انجام

 کار خود را یک وظیفه الهی و بـراي قـرب بـه او و . ایشاناهمیتش بکاهند گذاري مادي ازقیمت

اگـر کسـی در  خواسـتند ومـی یز از خـدااجر آن را ن ،تنها براي رهایی مردم از جهالت تلقی کرده

 در بارهکه این امر چنان؛ شدمی شدت نکوهشبه ،گرفتمی مزدي ،مقابل تعلیم این دسته از علوم

یش هدف اصلی خو، این دسته از افراد .شد هجو ،شدت در مقابل دریافت هدیهحجاج رخ داد و به

 نادانیاین امر واقف بودند که  به و ندتدانسمی خبري صرفجامعه از جهالت و بی را خارج ساختن

 را جاهلاند که یدندوظف میآنان خود را م بوده و خبريبی و ناشی از عدم آگاهی و اطلاع ،جاهل

 ،گذر زمان، این طرز تفکر تغییر کـرد و معلمـی اما با؛ متنبه و هوشیار سازند ،شیوه که شده به هر

 معلمـان در مقابـل کارشـان غالبـاً ،قبل ازآن هچراک ؛حقوق مادي شغلی شد براي کسب درآمد و

  ) 334ص: 1369 (ایمن، .پذیرفتندمیانواع سبزیجات و  نان شیر،، تخم مرغ مرغ،: مثل یهدایای

  به طور کلی، علما در مواجهه با این قضیه، بر چهار دسته هستند:
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جو و یادگیرنـده دانشـ ،برابر تـدریس و آموزششـان معتقد بودند در ند کهاکسانی ،لدسته اوّـ 

دنبال مکانی بودندکه بتواننـد بـه هـدف  ،به همین دلیل .حقوق است موظف به پرداخت پاداش و

 چون دربار خلفا پذیراي چنین افـرادي بـود و مزایـاي بالـایی در مادي وسود دنیوي خود برسند و

 قبحی نیز در کـار شدند ومی عازم دربار خلفاشد، می اعطاها آن به حاکمان،مدایح و تعظیم  برابر

تـوان مـی دانسـتند کـه از طریـق آناي مییا آموزش را حرفه چراکه تدریس و؛ خود نمی دیدند

 تـاج جاحظ در کتـابکه چنان؛ معاش نمایند امرار ،مردم که به کاري مشغول هستند همانند سایر

  نویسد: مى

یم ایشان بکوشـند و بـه بر دانشمندان واجب است که به تعظیم پادشاهان قیام کنند و به تکر

همت گمارند؛ زیراکـه پروردگـار جهـان ایشـان را بـه کرامـت خـود ها آن سپاسگزاردن و تفخیم

  اى به ایشان عطا فرموده است.مخصوص کرده است و از قدرت خود شمه

پـاداش مـادي مثـل پـول نقـد شـامل زروسـیم  حقـوق و کسانی بودند کـه از ،دسته دومـ 

 دریافـت ،پاداش مادي خـارج بـود حالت حقوق و که از را ناچیز يهدایا سایر و گردان بودندروي

  .کردندمی

شـاید بتـوان  و دانستندمی آورتنها اخذ پاداش از خلفا و حکومت را زشت و ننگ ،دسته سومـ 

با روي گشـاده اي، از هرطبقه و صنف و دسته و گرفتن پاداش از سایر افراد ابایی نداشتند از گفت

  .دانستندرا شایسته مقام معلمی نمی برابر خلفا ولی کرنش در؛ پذیرفتندمی الغ رامب هدایا و

از  و بـوده و اخـذ آن را بـه هـر نحـوهـا پاداش نـوع منکر این به طور کلی، ،دسته چهارمـ 

دانستند. افراد بسیاري در این طبقـه وجـود داشـتند کـه علـاوه بـر می نامشروع و حرام، هرکسی

پرداختنـد تـا دیگري مثل: ریسندگی، آهنگري و حتی دشـوارترین کارهـا میآموزش به کارهاي 

 این افـراد، نمونه بارز؛ نکاهند آلود نکنند و از ارزش آن در برابر مشتی زروسیمدامن دانش را ننگ

را  خواسـته بـود او دینـار از او 30 دریافـت برابـر دروقتی مردي  ) است که463، خطیب بغدادي(

زمانی که آن مرد از  تا و درس خود را ترك کرد خشمگین شد که حتی محلّچنان  ،آموزش دهد

   .به مسجد برنگشت ،مسجد خارج نشد

 کـهدرحـالیـ  مطلق زندگی کند فقر در ترجیح داد تا، )175خلیل فراهیدي (مبناحمدگویند 

از کسـی  ،بیـتبرابر تعلـیم و تر ولی در ـ برخوردارشود مزایاي تعلیم دانش به افراد توانست ازمی

 افـراد ،اشـخاصنظـر از ایـن  صـرف )243ص ،1ج: 1275خلکـان، (ابـن. حتی یک درهم نگیرد

شـدت مخـالف کسـب درآمـد در برابـر وظیفـه به، المعـاذ رازيبنسرسختی دیگري مثل یحیـی
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با وجود ممعانت این افراد، اخذ پاداش، از این دوره تحت شرایط عوامل متعددي شان بودند. علمی

ها و اي مثل خاندان یوحناي ماسویه که بـه ترجمـهج پیدا کرد و این روند، با ورود افراد بیگانهروا

شاید بتوان ادعا کرد که حمایـت خلفـاي  .پرداختند، سرعتی بیشترگرفتمشاغلی مثل پزشکی می

 شخالد برمکى، وزیر هارون الرشـید و پسـرانبنعباسی و وزرا و کارگزاران این دولت، مثل یحیى

، رآنها ایرانـى بودنـدبیشتسایر رجال دربار عباسی که  خالد وبنفضل و جعفر و برادر یحیى، محمد

که آل بختیشوع، چنان ؛کننده داشتتعیین جذب علما به دربار عباسی نقش اساسی و تشویق و در

. نـداین خاندان کسـب کرد از برکت وجود همه مال و نعمت را بختیشوع، آنبنجبرئیل مخصوصاً

شاید  یا کنارآن و در حمایت مردان ایرانی و خلفا، نهضت ترجمه همانند عامل ذکرشده و علاوه بر

  . باعث جذب عالمان از اقصی نقاط کشورهاي اسلامی به دربار عباسیان گردید ،ازآنتر مهم

شود که عالمـان بسـیاري از نقـاط دور و اوج این گردهمایی عالمان، در دوره مأمون دیده می

علاقه وافر این خلیفـه بـه علـم و دانـش  شدند تا جوابگوي کنجکاوي ذاتی و نزدیک روانه بغداد

یکـی از عوامـل مهـم بـراي  ،به عبارت دیگر، رواج دانش و ورود عالمان به دربار عباسی ؛گردند

 علمـیهاي منـديعلاقه براي اقناع بود و درباریان حاضر بودند علماسوي  گسترش اخذ پاداش از

را  تلـاش خـود همه ،براي کسب رضایت آنان وتمام امکانات را در اختیار عالمان قرار دهند  ،خود

 ،3ج: 1406 (القفطـی، )264بـه کتـب یونـانی (م کـهاسـحاق بنحنـین گیرند؛ براي مثال، به کار

وزن کتابش بـه مون همأم ،پرداختمی وقتی به ترجمه یا نوشتن کتابی خاص« آشنا بود، )91ص

لیف أموریت یافت تا کتابی تأمون عباسی مأاز طرف م، )207لغوي مشهور (م و یا فراء دادمی او زر

دسـتورداد  ،مون به همین منظورأم .درآن جمع باشد ،کند که اصول نحو وآنچه عرب از آن شنیده

 را برطـرف سـازند و کارگماشت تا نیازهاي فراءکنیزانی به اتاقی براي وي مهیا سازند و خادمان و

 وها مور رسـیدگی بـه هزینـهأنیـز مـ مون افـرادي راأمـ .جه وي به کار دیگري معطوف نشودتو

   )11، ص20: ج1400حموي، ( قرار داد. نیازهاي مالی او

علمی نبوده  صرفاًاي انگیزه ،تمام خلفا از توجه به علم توان منکر این نکته شد که انگیزهنمی

از عالمان متعـدد  ،تنها براي تزیین دربار خود ،مذاهب وها خلفا در رقابت با دیگر حکومت و گاهی

نهایـت تلـاش خـود را داشـتند تـا آن عـالم جـذب ها، مین معاش آنأبراي ت و کردندمی استفاده

رق گونـاگون باعـث فِـ رواج مـذاهب و، خلفـاي متعـدد دوره در ،واقـع در .حکومت دیگري نشود

رواج مذهب حنفی کـه  شده بود با زمانهم هارون که دورهچنان؛ شدگیري مذهب خاصی میاوج

عـالمی مثـل قاضـی  ورود ،واقـع در .دید منفی نسبت به اخذ پاداش و خدمت بـه خلفـا نداشـتند
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کـم زمینـه کم، از خلفا کمتر شده باعث شد تنفر این دو طبقه ،ابویوسف به دربار و دخالت در امور

عالمـان حنفـی  ز اهمیت اسـت کـه تمـامیه حاالبته ذکر این نکت. خلفا باز شد به دربارنان ورود آ

 مثلـاً ؛دادندمی نشان واکنش شکلبه بدترین  ،و برخی از آنان در برابر اخذ پاداش ندگونه نبوداین

برابـر  حاضر به دریافت پاداش و حقـوق در بود، ) که طعم تلخ زندان را چشیده150-80( بوحنیفه

  .تعلیم علوم نشد

لفا به دلیل اهمیت بسزایی که براي تربیت فرزندان خود قائل خ، عوامل ذکرشده از صرف نظر

 بـراي استفاده نمایند وها آن تربیت نهایت تلاش خود را داشتند تا از افراد عالم و کاربلد در ،بودند

کـه  تلاششان بـراین بـود ،داشته باشند آناناین علما نهایت دقت خود را در تربیت فرزندان اینکه 

  .فراهم نمایند تا افکارآنان صرف امور مادي نگردد خوبیبه افراد را آسایش و آرامش این

  سطح زندگی عالمان و معلمان در عصر عباسی و عوامل موثر بر آن

در کتـاب  ،جاحظ با دقت و فراست .در یک سطح زندگی نبودند ،که تمام معلمان است گفتنی

 است: تقسیم کرده هاي ذیلرا به دستهها آن خود به سطح زندگی این افراد پرداخته و

دهنـده نشـان ،در باره این دسته تمامی اسنادبودند.  داران)(مکتب آموزگار کودکاندسته اوّل، 

احمـق مـن «فتـه شـد: گذکر اینان در . اندترین درجه قرار داشتهن است که این صنف در پایینآ

اینان بـه ) 171، ص1: ج1418؛ جاحظ، 107، ص1، جءمحاضرات الادبا(اصفهانی، .» معلم الکتاب

این دسـته بـود کـه  ءجز ،حجاج .بلندپرواز نبودند بودند وقانع  و پرداختندقرآن و مسائل دینی می

 آیا کلیـب. توصیف شده است ،به مقام سیاسی برسداینکه  درستی قبل ازاحوال او توسط جاحظ به

و دو گرده نان که در قالب  استروزهاي لاغري و یاد دادن سوره کوثر را فراموش کرده ، (حجاج)

بـه حـدي  این دسته از معلمـان، به عبارت دیگر، مقام. فرستادندمی گوناگون برایشهاي و اندازه

اشـعار  ،گفتند و در مواقعی هم مورد تحقیر قرار گرفتهمی آنان لطیفه در بارهپایین بود که همواره 

. شـدمـی ذکر خیاطو  حلاج، دوزلحاف :مثل خاصیکنار اش درها آن شد و شغلمی آمیز گفتهمزاح

نکتـه جالـب توجـه  )334ص: 1369، ترجمـه کوشـافر ،یمنا؛ 220-200ص، 1: ج1418 (جاحظ،

ترین مناصـب بعـدها بـه عـالی، شوندمی بیشترکسانی که گاهی با اشعار مستهجن توصیف اینکه

آمـوختن  بـه یش،زندگی خو که براي بالا بردن سطح ندکسانی بود از ،سکیتحلاج و ابن رسیدند.

 )398ص ،20ج: 1400 (حموي،. نحو پرداختند

دسته دوم، مربیان و مودبان بودند. همان گونه که در بالا ذکر شد، وظایف مودبان در مقایسـه 
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با معلمان، ازگستردگی و تنوع بیشتري برخوردار بود. در واقع، مودبان علـاوه بـر تعلـیم، تربیـت و 

تـوان در کتـب مـذکور هاي فراوانی از ایـن وظـایف را میه داشتند. نمونهپرورش افراد را بر عهد

) بنابراین، منزلـت و موقعیـت 272، ص2؛ ابن عبدالربه، ج182: ص1418، قتیبهمشاهده کرد. (ابن

 عیون الأخبار) در 269، ص4اجتماعی مودبان، با معلمان اطفال و... قابل مقایسه نبود. (ملایري، ج

فرزندش نقل شده که در » مؤدب«صالح خطاب به عبدالرحمن، بنارى از عبدالملکقتیبه، گفتابن

شود. عبـدالملک در ضـمن دسـتورهایى کـه بـه روشنى معلوم مىآن فرق بین معلم و مؤدب، به

  گوید: دهد، از آن جمله چنین مىعبدالرحمن مى

یک خود سـاختم؛ پـس من تو را مودب کردم؛ پس از آنکه معلم بودى، و تو را همنشین و نزد

زیستى، و تا وقتى نقـص آنچـه را در آن بـودى، در از آنکه با کودکان بودى و دور از حضرت مى

  نیابى، مزیت آنچه را که در آن هستى، درنخواهى یافت.

کردنـد، برخـوردار بودنـد. مربیان اطفال خلفا، از دارایی و آسایش که خلفا برایشان تـأمین می

رسید و هرگونه دشواري مالی و از رسیدن به این شغل، به پیشرفت فوري می دارنده این مقام، بعد

. یاقوت که خود شاهد این تغییر جایگاه بـوده، در بـاره آنـان بستاش رخت برمیمادي از زندگی

  گوید: می

روز، ابزار و آذینـی کـه در اتـاق درس فرزنـدش خلیفه عادت داشت که پس از پایان نخستین

بردند، در شمار این هدیه بودند. . چهارپایان باربرنده که ابزارها را میدادپیشکش میبود، به مربی 

  )461، ص2: ج1275؛ ابن خلکان، 52: ص1400(حموي، 

احمر، نمونه دیگري است که از نظر تیزبین یاقوت دور نمانده وبه دقـت و صـحت بـه شـرح 

  درآمده:

نه آراسته شده بـود از ابـزار و آمـاده آمـدن ، خاوقتی که احمر به مربیگري امین برگزیده شد

مربی. پس از نخستین درس، فرمانِ برده شدن دارایی به خانه احمر صادر شد؛ ولی مربـی گفـت 

جا گشایش این همه وسایل را ندارد. هـارون چـون ایـن کند و آنکه تنها در یک اتاق زندگی می

متگزاري و چهارپایی براي سواري. سـپس اي براي الاحمر خرید و کنیزي بخشید با خدشنید، خانه

براي او حقوق منظمی در نظرگرفته وآرامش مالی را براي او و خاندانش تأمین نموده و تمام آنان 

  را در سطحی بالا نگه داشت.

  پردازد:جهم که از اوضاع احمر در شگفت بود، چنین به توصیف میبنعلاوه بر یاقوت، محمد

هـاي شـاهان خوردیم کـه مـا را بـه درون کاخبه تنی چند بر میرفتم، هرگاه پیش احمر می
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، 5: ج1400، آمـد. (حمـويجا الاحمر با پوشاك شـاهانه پـیش مـا میکردند و در آنراهنمایی می

  )  11ص

دینـار  50000سکیت نیز از کسانی است که علاوه بر حقوق و مستمري، در مناسبتی مبلغ ابن

) نتیجه 76-75، ص6: ج1400طاهر بود. (حموي، دب فرزند ابیکرد. وي مواز متوکل دریافت می

اینکه اطلاعات موجود در منابع حاکی است که دریافتی ماهانه یک مؤدبی کـه کـارش آمـوزش و 

، 6: ج1400تربیت فرزندان خلفا بود، در هر ماه به طور متوسط، یک هـزار درهـم بـود. (حمـوي، 

  )  461، ص2، ج؛ ابن خلکان52ص

ه دیگري از مودبان است که در سـیحان بـا فـروش نـان و مـاهی امـرار معـاش جاحظ، نمون

دانشمند معروف و مشهور گردید، وضع مالی او نیز بهبود یافـت. کرد. زمانی که به عنوان یک می

. کـرد، مـردي بـاثروت و مکنـت شـده بـوداو مسافرتی به بصره کرد و وقتـی کـه مراجعـت می

جـاحظ  »؟؛آیا در بصره ملک و آبی داشتیدألک بالبصرة ضیعۀ: «هارون از او سؤال کردبنمیمون

 و ،داودبنرا بـه احمـد البیان والتبیین عبدالملک وبنرا به محمد الحیوانکتاب  :با خنده جواب داد

. و از هرکدام پنج هـزار دریافـت داشـتمم عباس صولی هدیه نمودبنرا به ابراهیم الزراعۀ والنحل

  ر بصره ملکی داشتم که نیاز به شخم زدن و کود دادن نداشت. چنین خیال کن که د

» الفیـه« بـراي خوانـدن هـر بیـتِ ،دانشمند زبان و ادبیات عرب، الدین سیوطیمحمد شمس

یـا و  .هـزار بیـت اسـتشـامل  ،از نام کتـاب پیداسـتکه چنان گرفت ومی یک دینار ،مالکابن

، 20ج: 1400 (حمـوي،. داداز یکصد دینار درس نمیسیبویه را کمتر  الکتابعلی مبرمان بنمحمد

    )202ص

  عوامل مؤثر در رشد زندگی علما

  هاي خلفا و حکمرانان مک. کاول

توجه خلفاي عباسی به این قشر بـوده اسـت.  ،ثر در رشد سطح زندگی علماؤیکی از عوامل م

مـورد  ،آنان گام بردارنـدکه در حمایت از  را مشتاق بودند دانشمندانی ،و حکمرانان خلفاي عباسی

تـدریج در صـورت و بـه المال به آنان اختصاص دهنـدتوجه خاص خود قرار دهند و مبلغی از بیت

هـاي هنوز معلوم نشـده کـه آیـا کمک ،با این همه آنان را وارد درگاه عباسی نمایند. ،تمایل علما

  .شدمی شامل دانشجویان نیز، حکمرانان مالی خلفا و



 

16  

   

16  

   

  1396 ستانبهار و تاب ،25 هشمار یازدهم، سال/ سخن تاریخ

  اي خصوصیهپاداش. دوم

عرابی که ماهانه یک أالمثل ابن ؛گرفتندمی از دانشجویان مزد ،برخی از معلمان در قبال تعلیم

داد و چـون رایگان آموزش نمـیابوالعباس مردم را به :گویدمی هزار درهم درآمد داشت و یا زجاج

  رسیدند.به توافق  ،بر روي یک دینار در روز ،خواست نزد وي براي کسب علم رود اوخود 

یعنی خـود شـخص و طـرز  ،بیش از هر چیزي به دو عامل ،اخذ مال و درآمد در مقابل تعلیم

 این امر در دوره .قبح اخذ پاداش از بین رفت ،عباسی که در دورهچنان؛ شدمی جامعه مربوط تفکر

ادن از شـیوه پـاداش د ،خلفا بـراي رواج بیشـتر علـوم بلکه ،نه تنها امري ناشایست نبود ،عباسی

 .کردندمی استفاده

 اوقاف. سوم

کردند تا در ن و ثروتمندان بزرگ، ملک و یا مالى را حبس مىادر دوران بعد از اسلام، گاه مالک

ن اى معـیّمعرض فروش و یا گرو قرار نگیرد و سود و بهره آن را در راه منـافع عمـومى یـا عـده

اى نیـت، و عـده سـنم ثروتمند از روى حُاى از مرددر دوران بعد از اسلام، عده .کردندمصرف مى

از دستبرد خداوندان زور در امان باشد، املاك و ثروت خـود را در راه امـور ها آن براى آنکه دارایى

  نمودند. وقف می خیریه و ایجاد مدارس و...

 روش .گرددبه عصر نبوي بازمی ،اساس آن نوع بود و ترینبهترین و بالا ،از نظر درآمد ،اوقاف

د یـوقف بر امور خیریه همگانی باشـد و بیشـتر عوا در ابتدا بر این پایه بودکه ،غالب بر این اوقاف

در تقویـت اجتمـاعی،  سیاسی و اقتصادي وهاي آشفتگی .سسات عمومی اختصاص یابدؤبه م ،آن

البان به ط در مساجد معمولاً. ثیري قوي داشتأاوقاف بر مراکز عام المنفعه در بین مالکان بزرگ ت

جوامع مسـاجد  براهل خیر  ،گفتندمی» اجراء«خرجی که آن را این کمک .شدمی مالیهاي کمک

آموزان موجب شـد تـا فرهنـگ وقـف علم و سختی معیشت دانشجویان ،در واقع. کردندوقف می

مراکز علمی  ها ودانشگاه شرایط خوبی براي مدارس، ،واقفان و خیران به خود گیرد.اي شکل تازه

. تا حدود زیادي مشکلات ناشی از فقر اقتصادي را کاهش دادند ،با اعظاي موقوفات یجاد کردند وا

  )169: ص1393 (جان احمدي،. در اوایل قرن سوم گسترش بیشتري یافت ،این فرهنگ

  صدقات ها وبخشش. چهارم

 انـدرکاران دانـش و آمـوزشرایگانی بود که نیکوکاران بـه دسـتهاي کمکها، این بخشش

 .سعدبنمانند لیث ؛شتافتندمی دانشمندان ثروتمند نیز به یاري آنان. پرداختندمی
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  تازک. پنجم

 از منابع مهم و پشتوانه قابل اعتماد مالی براي تعلـیم نبـود و از حـدّ ، زکات،اسلامی در جامعه

راتـر ف ،رسـیدمـی اندرکاران دانش که گاهی از سهمیه فقرا چیـزي بـه آنـاناستفاده بعضی دست

  .رفتنمی

 عباسـی یکسـان نبـود و در تمـام دوره ،اهتمام به احوال آنان علما و توجه به علم و ،واقع در

هیچ توجهی به علما و دانش نداشتند ، به دلیل اختلافات داخلی و مشکلات اقتصادي برخی از خلفا

: 1369 (ایمـن، داد.می پویایی خود را از دست و حیاتاي آموزهدانش و علماي، و چه بسا در دوره

  )334ص
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  نتیجه

از جنجـال برانگیزتـرین  ،ویژه علوم دینی مثل قرآنبه ،له اخذ پاداش در قبال تعلیم علومئمس

برخـی بـا  .اموي و عباسی بین فقها و علما وجـود داشـته اسـتهاي است که در دورههایی بحث

اند داده حکم دهندگان این علوملیمتع برايجواز دریافت آن ها، به کید بر مباح بودن این پاداشأت

این نکته که اگر این درآمدها جنبه افزایش مال و  کید برأاز پیشوایان مذاهب اسلامی با ت عضیو ب

آن  به همین جهت،اخذ پاداش اشکال دارد و  ،مندي از نعمات دنیوي را به همراه داشته باشدبهره

هـاي دریافت پاداش در برابر دانش ،دیگر مسئله ،هاي دینینظر از دانش را مباح ندانستند. صرف

ي بسـیارافـراد  ،اموي و عباسـیهاي چراکه در دوره ؛باشدمی غیردینی و شیوه رواج دریافت مزد

به  ،در کنار تعلیم دانش بودند که از دریافت مزد در برابر تدریس و تعلیم دورس خودداري کرده و

دانسـتند می زیرا مقام دانش را بالاتر از آن ؛انداختهریسندگی پردو  دیگري مثل زرگري هايهحرف

پیشـنهاد هـا آن با کسانی که بـه رو،. ازایناز ارزش آن بکاهند ،بلغی اندكکه در مقابل دریافت مَ

مل این است که چرا بـا أنکته قابل ت. اندسردي و سختی برخورد کرده اب ،دادندمی پاداش و اجرت

   ؟مردم از این شیوه رویگردان شدند ییر پیدا کرد واین طرز تفکر تغ ،گذر زمان

فـراوان، هاي پاداش ارائه صله و تجملات حکومتی و استقبال از مدح و :مثل ،عوامل متعددي

ورود خاندان غیرایرانی  هدایاي خلفا و حکمرانان به عالمان، ،توجه برخی از خلفا به علم و عالمان

 آمد،می صی که با توافق استادان و دانشجویان به دستدستمزدهاي خصو ،مثل خاندان بختیشوع

زکات، سبب گشت در سطح زنـدگی و معیشـت معلمـان تغییـر  و صدقات وها بخشش موقوفات،

  اساسی ایجاد گردد. 
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