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 هـايفعالیت معرفـی ضـمن شـده سعی پژوهش این بنابراین، در. اندتري داشتهاعراب نقش فعال

 و پیشـبرد در علمـی مرکـز ایـن بـا مـرتبط ایرانی و عربِ دانشمندان نقش مه،الحکبیت کارکنان

  .  گیرد قرار بررسی و مقایسه و بحث مورد ،اسلامی تمدن اعتلاي

  کلیدي واژگان

  .ترجمه نهضت عباسی، خلافت عرب، ایرانی، الحکمه،بیت

  مقدمه

 شـماربـه متمـایز عصـري اسـلام، اجتماعی و فرهنگی سیاسی، تاریخ در عباسی خلافت عصر

 شـامی نشـینانتخـت عصـر فرهنگـی و سیاسی مشخصات با مقایسه در تنها ،تمایز این. رودمی

 از اینکـه بـا. دانسـت اجتمـاعی و فرهنگی ابعاد در تحولاتی بستر را آن باید بلکه ؛نیست) امیهبنی(

 وپیـامبر بیـتاهـل حـق در عباسـی خلفـاي جنایـات و شدید دشمنی مذهبی، و سیاسی نظر

 خلافـت تـاریخ آورشـرم و انگیـزغم صـفحات از و امویان با عباسیان اشتراك وجه ایشان، شیعیان

 میـان فرهنگـی جـدي و مثبت دادوستدهاي ترینفرهنگی، آغاز گسترده بُعد ولی از ،است عباسی

 غـازآ ادب، و شـعر شـکوفایی دانـش، نشر هايپایگاه و مراکز لیناوّ ایجاد دیگر، اقوام و مسلمانان

  .  دشومی محسوب عصر این مهمّ هايویژگی از مختلف، فنون در منظم تألیف و ترجمه نهضت

 در خـود نقش خصوص در ایرانیان که بوده الحکمهبیت بنیان عصر، این علمی دستاوردهاي از

 نقـش تبیـین جهـت در ،مقالـه ایـن دارنـد. گفتن براي بسیاري حرف ،آن پیشرفت و ارتقا و بنیان

 علمـی، نهـاد این مختلف هايفعالیت و ارکان در آنان سهم میزان تعیین و الحکمهبیت در ایرانیان

 الحکمـه، اثبـاتاز طریق مقایسه جایگاه و عملکرد دانشمندان ایرانی و عرب در بیت تا است آن بر

الحکمه، نه تنها در اداره و پیشرفت ایـن مرکـز علمـی نقـش بسـزایی فعال در بیت ایرانیان نماید

 ایـن اثبـات بـراي. انـدبوده مـؤثر اسـلامی تمدن تعالی و پیشبرد در ،بلکه از این رهگذر ،انداشتهد

 بنیـان در آن جایگـاه و الحکمهبیت معرفی: باشدمی مدنظر اندازهاچشم این بحث، طول در لهئمس

ایرانیـان  نقش بررسی و مقایسه الحکمه؛بیت در موجود مراتبسلسله و ساختار ارائه اسلامی؛ تمدن

 نقـش تعیـین ،علوم و در نهایـت تصنیف و تألیف ترجمه، عرصه در الحکمهبیت با مرتبط و اعراب

  .علمی مرکز این پیشرفت و بنیانگذاري در عباسی دربار منصبصاحب ایرانیان

 تـألیف اسـلامی تمدن در ایرانیان نقش در باره ،متأخر و متقدم مؤلفان سوي از متعددي منابع 
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الحکمـه، از طریـق بیت در ایرانیان نقش در مورد ،مدون و مستقل طور به تاکنون لیو است؛ شده

 اعتلـاي و رشد در هریک مقایسه نقش و عملکرد عرب و ایرانی در این مرکز و تعیین سهم و تأثیر

 بحـث مـورد منـابع در مختلط و پراکنده صورت به تنها و نگرفته صورت یژوهشپ اسلامی، تمدن

 نقـش بـه پیشین، هايپژوهش با مقایسه درتحقیق حاضر  منظر، این از بنابراین، .ستا گرفته قرار

  .دارد متفاوت و نو نگاهی اسلامی، تمدن عرصه در ایرانیان

  اسلامی تمدن بنیان در الحکمهبیت جایگاه

در مقام لفظ و وجه تسمیه، به زمان ایران عهـد ساسـانی  ،الحکمهالحکمه یا خزانهبیتپیشینه 

هـاي هاي تـاریخی، جنگـی و داسـتاندر ایران عهد ساسانی، کتاببنا به گفته مورخان، رسد. می

یـا  »الحکمـهبیـوت«در خزاینـی تحـت عنـوان  ،اي که براي پادشاهان نوشته شده بودندعاشقانه

 و اصـفهانی، امثـال بـه نقـل از حمـزه 77 :1381 (گوتاس، .شدندهاي حکمت نگهداري میخانه

  )»الشعر بیوت عن الصادرة الأمثال«کتاب تحت عنوان  مقدمه حکم،

به اواخـر عصـر هـارون (اواخـر  ،کتابخانه دولتی بغداد بود که قدمت تأسیس آن ،الحکمهبیت

و پایـه اخبـاري کـه از علاقـه  بـر ،برخی مؤلفـان )44: 1363 (همایی،. رسدقرن دوم هجري) می

 ،خی از آثـار نجـومی و پزشـکی در دسـت بـودهتألیف و ترجمه بر ازمنصور عباسی حمایت خلیفه 

در روزگار منصور شکل گرفته و با افزوده شـدن تألیفـات  ،الحکمهاند که بیتاین نهاده فرض را بر

طور رسمی در زمان این خلیفـه، تأسـیس شـده و در عصـر مـأمون ه ها تا عهد هارون، بو ترجمه

باید از محققـانی یـاد کـرد کـه زمـان  ،مقابل در )275 :13ج  ،1384 (کرامتی،. وسعت یافته است

که مأمون ایـن مرکـز  انداین عقیده اند. آنان برالحکمه را به زمان جلوتري انتقال دادهتأسیس بیت

(ویل دورانـت، . م) تأسیس نمود830هجري ( 215را به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی در سال 

م) 832هجـري ( 217ی تأسیس آن را بـه سـال برخی حت )28 :1372فخري،  ؛147 :4، ج 1343

  )334 :1، ج 1358فاخوري،  ؛29 :1361 (کوربن،. اندنوشته

الحکمـه نوبخت، نظریه وجود بیتبن، با گفته خود در مورد ابوسهل فضلالفهرستندیم در ابن

 ارونم) در زمـان هـ815ق/193ي ا(متوفـ ، ابوسـهلويبه گفته  کند.در زمان هارون را تأیید می

چـون  کـه در جاي دیگر ذکر نمـوده ،براین) علاوه434: 1366 ندیم،(ابن. الحکمه بودمتولی خزانه

ابوحسـان و سـلم متصـدي  ،از نخستین ترجمه مجسطی راضی نبـود (وزیر هارون) یحیی برمکی

ن اي نیکـو از آن کتـاب نمـود. آنـان نیـز بـا فراخوانـدالحکمه را مأمور فـراهم آوردن ترجمـهبیت
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از این گفته چنین برداشـت  )482 :همان(. مترجمان و با دقت و تلاش، این کار را به پایان رساندند

الحکمـه بیت ،الحکمه بوده است. پسشود که سلم در زمان یحیی حیات داشته و متصدي بیتمی

دیگـر کـه مهـر تأییـدي بـر وجـود  ی. مطلبـدایر بوده استدر زمان هارون و به روزگار برمکیان 

الحکمـه نام عَلّان شـعوبی اسـت کـه در بیته وجود فردي ب ،باشدالحکمه در زمان هارون میبیت

  )176 :همان(. کردبرداري میها، نسخهاز روي کتاببراي هارون و برمکیان 

 مربـوط الحکمـه را بـه زمـان مـأمونمؤلفـانی کـه تأسـیس بیت توان گفـتاساس، میبراین

. از انـدتنها بر مبناي فرضیات سـخن رانـده ،آنکه به سندي ارجاع دهندگفته خود را بی ،انددانسته

گونـه الحکمه تأسیس شده، ایـنتوان نظر کسانی را که معتقدند در زمان مأمون بیتمی طرفی نیز

اي بوده که اغلب حاکمـان در دربـار شبیه کتابخانه ،الحکمه در زمان هارونتوجیه ساخت که بیت

تبـدیل  ه یک فرهنگسـتانب و که مأمون آن را از حالت یک کتابخانه درآوردالیدرحاند؛ خود داشته

  در نظر ایشان به منزله تأسیس به حساب آمده باشد. ،محتمل است که این تحول ،. بنابراینکرد

، نخستین تألیفات به زبان عربی 2در کنار نهضت ترجمهشاهدیم که  1در عصر وزارت برمکیان

. تـألیف نمودنـدکتبـی  ،مبارك براي برمکیانبنو یحیی نی چون عَلّان شعوبیکسا نیز آغاز گردید.

ویژه یحیـی در گـردآوري هب ،هاي پیگیر برمکیانبا تلاش ،) از یک سو197و  88: 1366ندیم، (ابن

افراد این خاندان و یا براي ایشـان  هایی که به اشارهکتب ملل مختلف و ترجمه آنها و تألیف کتاب

هاي با تشویق و تحریک هارون به انتقال کتب علمی سرزمین ،و از سوي دیگر ،رفتگصورت می

آنهـا از گزنـد  کـه بـراي حفـظ در بغداد فـراهم آمـدعلمی دیگر به مرکز خلافت، انبوهی از کتب 

(کرامتـی و دیگـران،  .الحکمه بنیـان نهـاده شـدبیت ،روازاین .بودبه مکانی مناسب ها، نیاز آسیب

                                            
از  ،روند. این بزرگـی و اهمیـتعباسی به شمار میعصر خلافت سالار ترین خاندان ایرانی و دیوانبزرگ ،برمکیان .1

. دوم، شیوه بودگري در دستگاه خلافت عصر برمکیان، اوج نفوذ ایرانینخست آنکه  ؛چند جهت سزاوار توجه است

 شو هارون را بـه مقتـدرترین فرمـانرواي عصـر ،داري این خاندان که دولت عباسی را به نیرومندترین دولتملک

 ماننـدبیم، اسلاو نظارت آگاهانه و مستمّر آنان بر جزئیات امور قلمرو  یتبدیل کرد. سوم، دامنه نفوذ خاندان برمک

. چهارم، نقش و تأثیر برمکیان در ایجاد نهضت فرهنگی و پشتیبانی از دانشمندان و ادیبان که خود نیز در زمره بود

برمکیان بر شئون مختلف زنـدگی مـادي و معنـوي عـام و خـاص پدیـد  ي کهرفتند. پنجم، تأثیرآنان به شمار می

ریخی و ادبی قرون سوم و چهارم هجري را به خـود اختصـاص بخش مهمی از آثار مکتوب تاکه طوري؛ بهآوردند

 )3: 1385اند. (سجادي، ادهد

خاصه نصـارا و  ،آغاز خلافت عباسی در قلمرو اسلام اهل ذمه ): درTranslation Movmentنهضت ترجمه (. 2

رجمه آثار علمـی وجود آوردند که به نقل و تهنهضت ترجمه را ب ،با تکیه بر میراث فرهنگ دیرینه خویش ،مجوس

 )47: 1380 کوب،نی(زر .گردید منجر یونانی، ایرانی، هندي، سریانی و نبطی به عربی :اقوامی چون
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ایرانـی را خانـدان الحکمـه لیه بیـتنیست اگر گفته شود هسته اوّ اغراقچندان  ،پس) 418: 1384

  .اندبنیاد نهادهدر زمان هارون برمکی 

 رسـید.خـود رومی به منتهاي  ـدر انتقال علوم یونانی  تفاخلدستگاه کوشش  ،در عهد مأمون

علوم مبدل ساخت کـه هاي وسیعی براي ترجمه الحکمه را به یک پژوهشگاه با بخشبیت مأمون،

: 1382(لوکـاس،  .تردید در این راه، کتابخانه کهن اسکندریه را به عنـوان الگـو مـدنظر داشـتبی

مـأمون  ،جمله یک رصدخانه بدان افـزود. بـراي توسـعه ایـن مرکـز از ،هاي متعدداو بخش )434

لمـال پرداخـت ادر آنجا گماشت که مقـرري آنـان از بیـت دینار هزینه نمود و مترجمانی 200000

در دوره خلافـت معتصـم و الحکمـه پس از مـأمون، بیت )147: 4، ج 1343 (ویل دورانت،. شدمی

ماننـد ه کـه بـآن. متوکـل بـا وجـود تا اینکه متوکل به خلافت رسید ؛شدکوتاه اي دچار وقفهواثق 

شـویق و ولی به علوم توجه داشـت و دانشـمندان و مترجمـان را ت ،نبوده اهل علم و فضلمأمون 

که يروطهب ؛اي بخشیدالحکمه رونق تازههاي خود، بار دیگر به بیتنمود. او با بخششحمایت می

حمایـت  جهـتد؛ البته نه به انبهترین بازدهی و عملکرد این مرکز علمی را در دوره متوکل دانسته

بـه عرصـه اسحاق پـا بنکارشناسی متخصص در فن ترجمه، همچون حنینواسطه هبلکه ب ،خلیفه

. ایجـاد نمـود از تحت لفظی به معنـایی شاگردانش، تحولی در شیوه ترجمه علومبا نهاد که همراه 

 ،م) و بنا به برخی اقـوال995ق/385ي اندیم (متوفالحکمه تا عصر ابنبیت )263 :1374(اولیري، 

  )50: 1، ج 1371(صفا،  .م) همچنان دایر بوده است1258ق/656تا حمله مغولان به بغداد (

  الحکمهبیت در موجود مراتبسلسله و ساختار

ترجمه فقـط از زبـان فارسـی بـه عربـی صـورت  ،که در این مرکز این باورندبرخی مؤلفان بر

) اسـتناد آنـان بـه 83: 1381(گوتاس،  .گرفته و اصلاً ارتباطی با ترجمه آثار یونانی نداشته استمی

هارون بوده که از فارسـی بـه عربـی بنبختی و سهلالحکمه نظیر ابوسهل نومترجمان ایرانی بیت

یوسـف مَطَـر متـرجم بندر کنار این مترجمان، از کسـانی نظیـر حجـاج اما باید؛ کردندترجمه می

الحکمـه ماسویه یاد کنـیم کـه در بیتالبطریق و ابنبنیحیی المجسطی و اصول هندسه اقلیدس،

بـا وجـود اخبـاري  ،اند. از سوي دیگـرنانی انجام دادههایی از سریانی و یوفعالیت داشتند و ترجمه

الحکمـه بـه ایـن مبنی براینکه کتب بسیاري از روم به امر هارون و مأمون و توسط مترجمان بیت

سخ یونانی نداشـته الحکمه اصلاً ارتباطی با نُتوان پذیرفت بیتچگونه می ،مرکز علمی انتقال یافت

 ،که آثار ریاضیدانان یونـانی نظیـر اقلیـدس را ترجمـه کردنـدالحکمه ضمن آناست. دانشوران بیت
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شـاکر نـام بـرد. بنتوان از پسـران موسـیمی ،دستاوردهاي بدیعی در هندسه داشتند. در این مورد

پزشـکان  ،الحکمـهبر ترجمه بسیاري از متون طب یونانی از سوي مترجمـان بیت علاوه ،همچنین

همـین بـس کـه بـدانیم در  ی، چیزهاي بسیاري افزودنـد.هاي پزشکمسلمان نیز به این مجموعه

 یا حتـی سـحر و خرافـات به دعا تنها اروپاییان قرون وسطی، براي تندرستی و شفایابیکه  زمانی

ه این نتیجـه رسـیدند کـه موجـودات ریـز پراکنـده در هـوا ناقـل بپزشکان مسلمان  ،داشتند اتکا

  )87: 1386(کورزین،  .اندبیماري

 ؛بودنـد مراتبـیسلسـله داراي ،داشـتند اشـتغال علمی فعالیت به الحکمهبیت در هک کارمندانی

 جملـه از. کـردمی ریاسـت »الحکمهبیت صاحب« به نام رئیسی کارکنان، همه بر که ترتیب بدین

 هریـک کـه بودنـد) وراقان ـ مجلدان( صحافان و) کتب خازنان( کتابداران وي، زیردست کارکنان

 ایـن از هریـک بـراي هم دستیارانی و معاونان ،براینعلاوه. داشتند خاص) انهماهی اجرت( مشاهره

 ؛بـود مهیـا مطالعه جاي و کار وسایل نیز کنندگانمطالعه براي. کردندمی خدمت مشاغل صاحبان

 تحقیـق و علم اهل براي لازم شرایط و ابزارها همه مطالعات، و علوم مرکز این در ،دیگر عبارت به

  )50:همان. (نمایند کوشش معارف و علوم پیشرفت در تا دبو شده فراهم

بـه شـرح ذیـل  ،مراتب موجود در بیت الحکمه و میزان حضور ایرانیان در این مناصـبسلسله

  است:

  الحکمه بیت بر ریاستالف. 

برجسـته  مترجمـان و دانشـمندان میـان از را الحکمـهبیت خلفاي عباسی، مدیران و رؤسـاي

 صـاحب یـا رئـیس .است شده یاد »الحکمهبیت صاحب« عنوان با آنان از که گزیدندبرمی روزگار

 و ترجمـه تـدوین، :از اعـم علمـی هـايفعالیت همـه بر آن متصدي که بود منصبی ،الحکمهبیت

ســلم،  :رؤســاي ایــن مؤسســه بایــد از از مشــهورترین. داشــت نظــارت هــاکتــاب نویســینسخه

    .برد اسحاق نامبنحنین و ماسویهبنیوحنا وبختی،ن ابوسهل هارون،بنهارون، سعیدبنسهل

 یـا »سـلم« بـه نـام ایرانی یافت، دانشمندي دست جایگاه این به که کسی نخستین . سلم:1

 اطلاعی وي زندگی از. است شده یاد الحکمهبیت صاحب عنوان به او از باشد که در منابعمی سلما

 مدتی و بوده مأمون و هارون زمان نامترجم و ادبا زا که دانیممی قدر همین تنها ؛نیست دست در

 و بلغـا از وي ،همچنـین) 482: 1366 نـدیم،ابن( .ه اسـتداشـت عهـده بـر را الحکمهبیت ریاست

 بـه وي خـدمات دیگر از) 542 :همان(. است بوده ودمنهکلیله بر مبتنی آثار از یکی آورندگانفراهم
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 ،برمکـی یحیـی. باشـدمی بطلیمـوس المجسـطی تـابک ترجمـه کار در مشارکت ،اسلامی تمدن

 رئـیس سـلم، عهـده بـر آن را ترجمـه افتـاد و کتـاب ایـن ترجمه فکر به که بود فردي نخستین

 یحیـی پسـند مـوردآنها  نهاد و ترجمه الحکمه و ابوحسان و گروهی از فعالان این مرکز علمیبیت

 سـیزده در قـدیم الفلـک علم هايهشاخ همه در که است کتابی نخستین ،المجسطی. گرفت قرار

 گـزینش بـراي مونأم که است کسانی جمله از ،سلم) 137: 1371 قفطی،(. بود شده تدوین مقاله

  )334 :1 ج ،1358 (فاخوري، .فرستاد شرقی روم در بیزانس به کتاب

 وي. نمـود مکـان نقـل بصره به که بود خوزستان میشان شهر مردم ازوي  :هارونبنسهل. 2

 از کـه را ايهندسـه کتـب ،سهل. درآمد مأمون خدمت به بغداد در هجري سوم قرن اوّل یمهن در

 را وي ،پـس آن از مـأمون. فرسـتاد مـأمون نـزد بـه و بنوشت بودند، نموده ترجمه و آورده قبرس

 بـه وي رسـیدن قبـل بـه مربـوط منصـب ایـن احتمالاً که) 114: 1966 ضیف،( نمود کتب خازن

 جملـه و از خویش عصر ادبی ـ علمی شخصیت ترینبزرگ ،سهل. است بوده الحکمهبیت ریاست

 بانی را او که) 198 :1366 ندیم،ابن( شدمی محسوب عربی به فارسی مترجمان و شاعران بلیغان،

 نهـادمی بسـیار احتـرام برمـکآل به سهل) 237: 1381 میکل،(. انددانسته نیز عربی نگاريسبک

 دُر سـخن اگر: «گویدمی جعفر پسرش و برمکی یحیی وصف در هکچنان ؛)127 :1335 ممتحن،(

 و دُر تـوانمـی را بزرگـوار دو آن کلام ساخت، گوهر و لعل سخن از بود ممکن اگر یا بود، گوهر و

  )245 :2 ج ،1358 امین،( .»خواند گوهر

 الحکمـهبیت هادار در سـهل شـریک عنوانبه سهل است که از وي برادر هارون: اوبن. سعید3

 الحکمـهبیـت اداره در سـه هـر هـارون،بنسـعید و هارونبنرود سلم، سهلگمان می. اندبرده نام

) احتمالاً 198 :1366 ندیم،ابن ؛318 :5 ج: 1375 ملایري، محمدي(. و شریک بودند همکار مأمون

عمـل  الحکمـهتو سـهل بـه عنـوان دبیـر یـا مـدیر بیاست مانند نائب یا همکار  ،وظیفۀ شریک

 کـه کردنـدمی اداره معـاونش و دبیر ناظر، یک را الحکمهبیت گفت توانمی اساس،کرد. براینمی

  .دندنمومی مهیا را بحث و قرائت مطالعه، ویژة لوازم و تسهیلات خدمات،

 را الحکمـهبیت ریاست منصب داشتن شایستگی بود که دیگري ایرانیوي  :ماسویهبنیوحنا. 4

 بـه مـأمون سـوي از) م830( هجـري 215 سال در بود که نصرانی پزشکی ،یوحنا .آورد دست به

 بیمارسـتان ریاست نیز آن از پیش )20 :1372 فخري،(. گردید منصوب الحکمهبیت صاحب عنوان

 بـود، آورده بغـداد بـه روم از کـه طبـی کتـب ترجمه امر به را او هارون و داشت عهده بر را بغداد

 مـأمون سـوي از کـه بود کسانی جمله از وي ،براینافزون )137: 1349 جُلجُل،بنا(. ساخت مأمور
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  )334 :1 ج ،1358 فاخوري،(. سازند منتقل بغداد به را رومی و یونانی کتب تا شدند اعزام روم به

 سریانی و نسطوري مسیحیان از ،)م809-873/ق194-260(عِبادي: حنین  اسحاقبننین. ح5ُ

 شـهر ترینمهم زادگاهش حیره، که جهت آن از ولی برخی نبوده؛ ایرانی ست. ويا حیره اهل زبان

 کـه شهر این تأثیرپذیري .انددانسته ایرانی را اسحاق پسرش و او بوده، ایران غربی مرز نشینعرب

غیرقابـل انکـار  باسـتان، ایران عصر فرهنگ و تمدن از بوده، ایرانی سلاطین سیطره تحت همواره

در اینجـا از  ،اهالی این منطقه را ایرانـی بنـامیم. پـس ،که باصراحت شودن سبب نمیاست؛ اما ای

   حنین به عنوان یک عرب صحبت خواهد شد.

نـین از مسـیحیان نسـطوري حیـره، ماسویه، حُم) پس از مرگ ابن856هجري ( 242در سال 

م مردم دوران خود، در از تما وي) 29 :1، ج 1361(کوربن،  .عهده گرفت الحکمه را برریاست بیت

) و علـاوه بـر 351: 1365تـر بـود (شـهرزوري، زبان و لغت یونانی، سریانی، عربی و پارسی آگـاه

مَت علوم نیز دست داشت. پیش از ریاست بیت ترجمه، در کار تدوین الحکمه، از سوي متوکـل، سـِ

در خـدمت  ،دستیچیره را کسب نموده بود و نویسندگان و مترجمان دانشمند و» دارالترجمه امین«

) تا قبـل 142: 1349جلجل، ابن( .کردهاي آنها را تصحیح و بازخوانی میاو بودند که حنین ترجمه

فارسی به عربی صـورت  از الحکمه، از یونانی به سریانی وها در بیتبیشتر ترجمه ،از ریاست حنین

ر ترجمه از یونانی و سریانی بـه علاوه ب شد، الحکمهاما از آن پس که حنین صاحب بیت ؛گرفتمی

) 334: 1، ج 1358(فـاخوري،  .هاي قدیمی نیز اصـلاح و تنقـیح صـورت گرفـتعربی، در ترجمه

معلـول  بسـیاريدر زمان ریاست حنین صورت گرفت که تـا حـد  ،هابهترین و استوارترین ترجمه

  )261: 1374 (اولیري، .دقت و مهارت حنین و شاگردانش در امر ترجمه کتب علمی بود

دهند و با نگاهی به قومیت و نژاد نخسـتین و می هاي تاریخی به ما آگاهیگزارش کهییجا تا

 ایرانیـان از ،الحکمـهبیت رؤسـاي تـوان مـدعی شـد کـه اکثـرالحکمه، میترین رؤساي بیتمهم

در  اند و دانشـمندان عـربداشـته دسـتی نیـز کتاب تدوین و ترجمه کار در که بودند ايفرهیخته

خصوص اگر فرضـیه ایرانـی بهاند گوي سبقت را از ایرانیان بربایند؛ انتصاب به این جایگاه نتوانسته

   .اسحاق اثبات شودبنبودن حنین

  کتب نامترجم .ب

 و رکـارترینپُ از. آمـدبـه حسـاب می ترجمـه بنگـاه یـک بیشـتر ،ابتداي امـر در الحکمهبیت

 بطریـق،بنابوزکریا یحیی نوبخت،بنفضل ابوسهل :توان ازمی بنیاد آن مترجمان ترینشدهشناخته
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 و اعصـمبنحبـیش حنـین،بناسحاق اسحاق،بنحنین یوسف مطر کوفی،بنحجاج ماسویه،ابنیوحن

  .برد نام قره حرانیبنثابت

برخاسته از خاندان ایرانی  ،هجري دوم قرن ایرانی مترجم و منجم :نوبختبنفضل ابوسهل. 1

 علـوم گـذاريپایه و عربی به پهلوي زبان از کتب ترجمه و نقل بر علاوه ،خاندان بود. ایننوبختی 

 هـايآرمـان گسترش و ایجاد و تشیع مذهب به ايارزنده خدمات اسلامی، دوره در نجوم و ریاضی

 متـرجم ،الحکمـھخزانة در نوبخـت بنسـهل .آوردند عمل به مکتب این دینی و ملی

 آثـاري نیـز ابوسهل فرزند نوبختی، است. ابوالعباس بوده عربی به فارسی زا نجومی خاص تألیفات

  )492: 1366 ندیم،ابن( .بازگرداند عربی به پهلوي از را

 ایرانـی معـروف مترجمـان جملـه از : وي)م912/ق300 يامتوف( البطریقبنیحیی ابوزکریا. 2

 در وي) 140: 1349 جلجـل،نابـ(. گردیـد »دارالترجمه امین« به ملقب که بود هجري سوم سده

: 1 ج ،1371 صفا،(. بود روم به مأمون اعزامی هیئت اعضاي از و داشت علمی فعالیت الحکمهبیت

 بالـا کیفیـت بـا علمـی کتـب توانست ،داشت یونانی آثار ترجمه در که ممارستی و دقت با او )60

 روش یـا متـرجم دقتـیبـی حاصـل کـه نامفهوم و نادرست هايترجمه اوقات بیشتر. کند ترجمه

 علمی محاسبات و مطالعه در دانشمندان خطاي و سهو سبب بوده، اصلی متن لغت به لغت ترجمه

 علـوم پیشـبرد در البطریـقبنیحیـی چون دقیقی مترجمان مؤثر نقش به باید ،روازاین. است شده

  .ردبُپی اسلامی

 بـود سـده دوم و سـومتبـار ربعـدان متـرجم و ریاضـیاو  :کوفی بن مَطَریوسفبنحَجّاج. 3

اصـول  ،بار حجـاجاز زندگى او اطلاع چندانى در دست نیست. نخستین که )304: 1366 ندیم،ابن(

، تقدیم کرد. در این دوره حجاج، همراه بـا هیئتـى از سـوى مـأمون اقلیدس را ترجمه و به هارون

ویـرایش  ،کرد. وى همچنین، براى آوردن آثار علمى یونانى به روم شرقى سفر تحت رهبري سلم

  ) 325ص (همان:  نمود.م را به مأمون تقدی اقلیدس اش از اصولجدیدى از ترجمه قبلی

در منصـب  و داشـت فصـاحت عربـی و سریانی هاي یونانی،زبان دروي  :اسحاق بنحنین. 4

در  ،لـب. همین مطورزیدمیشده، خود نیز به ترجمه اشتغال ریاست، در کنار نظارت بر کتب ترجمه

  کند. صدق می هم الحکمهمورد سایر رؤساي بیت

 جملـه از د،انـبوده فعالیـت بـه مشـغول این مؤسسه در قوي گمان به که دیگري نامترجم .5

 دوره بـا معاصـر و ترجمـه نهضـت پیشـگامان و قـدما از و است که مترجمی ایرانی اَبرشبنسلام

 ترجمه یحیی، تشویق به اونموده بود.  درك را نهارو خلافت پایان تا منصور عهد . ويبود برامکه
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   )445: همان( .داد انجام را ارسطو طبیعی سماع کتاب

 بـراي را بطلیمـوس زیج نیز دو مترجمی بودند که سمعان و رقی) قاسمبن(ایوب رهاوي ایوب

  )96: 1363 همایی،(. کردند ترجمه برمکی خالدبنمحمد

 عربـی بـه فارسـی کتب کردند که در ترجمۀمی کار کمهالحبیت در نامترجم از دیگر گروهی

 ریحـانی. هعبیـدبنعلـی و نوبخـتبنفضل خالد،بنیوسف ،خالدبنموسی: مانند تخصص داشتند؛

 اسـحاقبنو یعقـوب بلخی منجم ابومعشر جوهري، سعیدبنعباس :چون دیگري از افراد همچنین،

  .اندردهب نام الحکمهبیت مترجمان عنوانبه کندي

تـوان الحکمه و حتی در طول دوران نهضت ترجمـه، میبا مروري بر اسامی مترجمان در بیت

 ،الحکمـهتبـار بودنـد. در بیتمترجمـان و حتـی حامیـان نهضـت ترجمـه، ایرانی غالباثبات کرد 

. دکردنـنیز نظارت می کتب تدوین و ترجمه کار بر مقام ریاست، تصدي بر علاوه ایرانی دانشمندان

 دانشـمندان بیشـتر تـوانمی ،واقـع در. داشتند اشتغال امر بدین شخصاً مترجم، مقام هم در برخی

در زمینـه ترجمـه علـوم،  .آورد شـمار بـه نامترجمـ از ،بودند ارتباط در الحکمهبیت با که را ایرانی

    اند.نقش کمتري داشته ،اعراب در مقایسه با ایرانیان و سریانیان

  نامؤلف .ج

 افـراد ایـن جملـه از. اندداشـته اشتغال تصنیف و تألیف به ،الحکمهبیت در دانشمندان ازبرخی 

یاد کرد که در ایـن مرکـز علمـی بـه  شعرانی هرثمی و مؤلفی به نام فرّاء زیادبنیحیی به توانمی

 ) ایـن نکتـه را بایـد یـادآوري کنـیم کـه فعالـان314 :1366 ندیم،ابن( .کار تألیف اشتغال داشتند

اند؛ نظیر ابوسهل نـوبختی، زمان به ترجمه و تألیف و نسخ کتب اشتغال داشتهالحکمه، گاه همبیت

 ترجمـه و تـألیف کـار بـه الحکمـهبیت در خود که) حسن و احمد محمد،( شاکر علان شعوبی، بنو

تـوان مین ،اسـاساند. براینبوده نیز دانشمندان برخی به حقوق پرداخت دارعهده اند،داشته اشتغال

  قائل شد. ، تفکیک چندانیالحکمههاي موجود در بیتبین تألیف و سایر فعالیت

   تألیفی و ترجمه کتب برداراننسخه د.

 قالـب در الحکمـهبیت فعالـان سوي از که بود ايارزنده خدمت دیگر کتب، رونویسی و تدوین

 ایـام آن در کـه اسـت آن جهـت از ،کتـب بـردارينسخه اهمیت. گرفتمی صورت بردارينسخه

 بـا مترجمـان کـه کتبـی روي از کـه بود خانانسّ همین تلاش با تنها. نبود چاپ دستگاه از خبري

 و حفـظ عـین در تا شدمی تهیه نسخه چندین ،کردندمی تشریح و تصحیح و ترجمه بسیار زحمت
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 میسـر سـلاما جهـان بلـاد سراسر در هاکتاب این به دسترسی امکان نابودي، از کتب آن مصونیت

 ایشانترین مهم داشتند که فعالیت نیز مجلِّد و ناسخ کاتب، عناوین با ايعده الحکمهبیت در. شود

  :از نداعبارت

 بـه معـروف الـوراق، حسـنبنغیلـان یـا علـان الحکمه،بیت ایرانی نساخان ترینمعروف از .1

 و هـارون خلافـت دوران طـول در وي. آمـدمی به شمار برمکی خاندان ملازمان از که بود شعوبی

 کثیـري عـده ،همچنـین. داشت اشتغال هاکتاب رونویسی و نساخی کار به الحکمهبیت در ،مأمون

 گـوهرین،( .بودنـد مشـغول شـدهترجمه کتبِ استنساخ به شعوبی علان زیردست ،ناسخ و نویسنده

  ) 443ـ  442: 1331

 منـاظرات و منـافرات یـا مثالـب و سابان به مربوط موضوعات به بیشتر علان تألیف، زمینه در

 علان باشد.می المثالب فی المیدان کتاب نظیر تألیفاتی صاحب ،زمینه این در و بود مندهعلاق عرب

 مؤسـس( ذوالیمین حسینبنطاهر از داشت، عرب مثالب ذکر به کتاب این در که توفیقی سبب به

 و مثالـب بـه توجـه عمـدتاً آثارش دروي ) 61ـ  60: 1375 صفا،(. گرفت صله) طاهریان حکومت

  .اندداده وي به شعوبی لقب که بوده عرب قوم با ضدیت همین جهت به داشت؛ اعراب معایب

  )105: 10، ج 1936 حموي، (یاقوت .است بوده صحّاف و دمجلِّ که الحُرَیشابیابن .2

  علمی هايپژوهش و مطالعه ه.

تـدریج امکانـاتی به امـا کتب بـود؛ ترجمه و حفظ محل بیشتر شبیه ابتداي امر در الحکمهبیت

 ویژگـی ایـن. مهیـا شـد پژوهشـگران هاي مطالعه، مناظره و تدریس برايرصدخانه، حجره نظیر:

 داشـته منصـبی و مقام یا ریاستی الحکمهبیت در آنکهبی دانشمندان برخی شد سبب ،الحکمهبیت

 مسـیر در امکانـات ایـن مرکـز از منديبهره ،نآنا هدف. کنند وآمدرفت علمی مرکز این به ،باشند

 نگـارش کـار ،حکیمان و دانشمندان این کوشش به. بود خود علمی هايبررسی و تحقیق مطالعه،

ربـاري در پُ علمـی هـايگويوگفت و منـاظرات و گرفـت رونـق گونـاگون هايدانشنامه و کتاب

  توان به افراد ذیل اشاره کرد:می الحکمهترین محققان بیتاز مهم .شدمی الحکمه برگزاربیت

 از و مأمون روزگار بنام دانریاضی و منجموي  :)م862/ق248 يامتوف( منصورابیبنیحیی. 1

. داشـت اشـتغال علمـی فعالیـت بـه الحکمهبیت در نجوم دانش زمینه در که است ایرانیانی جمله

 خلکـان،ابـن(. بـود عباسـی منصـور دربار منجم ابومنصور، به مشهور ،فیروزان یا اَباحسیس پدرش

 یحیـی. بودنـد زرتشتی کیش بر و) مازندران( طبرستان ابومنصور، خاندان زادگاه) 79: 6 ج ،1347
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. درآمـد قـدیم نجـوم علـم عالم و مأمون وزیر ،سهلبنفضل خدمت در وي. بود زرتشتی تدابا نیز

 و درآمـد اسـلام دین به مونمأ توسط و گردید مأمون دربار منجم فضل، شدن کشته از پس یحیی

 صـفدي،. (گردید والایی منزلت و مقام صاحب مأمون نزد و داد تغییر) زنده( به یحیی از را خود نام

  )303: 22 ج ،1411

 ایـن. داشـت شرکت مأمونی زیج ساختن در مأمون، عصر نامدار منجمان سایر همراه به یحیی

 کـوه و بغـداد شماسـیه در آن، ابـزار تهیـه و هرصدخان ساختن به مأمون دستور به ایرانی دانشمند

 منجمـان از هیـأتی توسـط هجـري 215 سـال بـه که رصدي در و نمود مبادرت دمشق قاسیون

ه بـ یحیـی) 200: 1364 العبري،ابن(. داشت حضور آنان پیشواي و رئیس عنوان به ،گرفت صورت

 ممـتحن زیـج به نام زیجی رد را یشخو رصدهاي از حاصل نتایج خود، همکاران از بسیاري مانند

  )51: 1380 کرامتی،( .است دست در آن از آشفته اينسخه امروزه که آورد گرد مأمونی

 مطالـب از بسیاري توانست همکارانش با که است جهت آن از ،یحیی نجومی کارهاي اهمیت

 در موجـود نجـومی هـايحساب آن وسیلههب که آوردند فراهم زیجی و کنند تصحیح را بطلیموس

 نجـوم، بـاب در یحیی علمی هايفعالیت) 96: 1371 سزگین،(. دنماین آزمایش را بطلیموس کتاب

  . داشت اسلامی نجوم پیشرفت در مهمی خیلی تأثیر

 همچـون شـاگردانی تربیـت بـه خـویش، هـايپژوهش و مطالعات به پرداختن کنار در یحیی

 فعالیـت انجام و رصدخانه ایجاد به مستقلاً بعدها ،برادر سه این که نمود مبادرت شاکربنموسیبنی

  .پرداختند ریاضی و نجومی

 ایـن .انـدیافته شـهرت مـنجمآل یـا منجمبنـی خانـدان عنوان تحت ،تاریخ در یحیی خاندان

 نـوه تنهـا ،ایشان میان از و اندبوده شعرا و ادبا از ،یحیی نوادگان و فرزندان اغلب که است درحالی

 کـه زیجـی آوردن فراهم با) م901/ق288 يامتوف( یحییبنعلیبنهارون اللهابوعبد به نام ،یحیی

 ،1366 آبادي،نجم ؛303: 22 ج ،1411 صفدي،( .یابد دست ايآوازه به توانست ،یافت بسیار رواج

 زیـج این انتساب در مؤرخان شده سبب امر، همین و بوده او همنام نیز هارون نوه البته )293: 2 ج

 .شـوند اشتباه دچار علی،بنهارونبنعلیبنهارون ابوعبدالله با یحییبنعلیبنهارون هابوعبدالل به

  )685 :12 ج: 1383 کرامتی،(

 در کـه بودند حسن و احمد محمد، :هاينام به برادر سهاینان  :خراسانی شاکربنموسی بنی. 2

 ایـن در کـودکی از زیـرا داشـتند؛ الحکمهبیت با بیشتري ارتباط ایرانی، دانشمندان سایر با مقایسه

 تحـت و ندشـد بزرگ اسلامی دانشمندان با ارتباط در و منصورابیبنعلمی تحت نظر یحیی مرکز
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گرفتند و هریـک در علـومی  قرار عصر دانانریاضی و دانشمندان جرگه در ،علمی نهاد همین تأثیر

 کـه ايمرحلـه بـه رسـیدن از پـس آنـان. متبحر شـدند اخترشناسی و مکانیک ریاضی، :همچون

 و رصـدخانه ،خـود خانـه در و شـده جـدا یحیـی از ،بپردازنـد علمـی فعالیـت به مستقلاً توانستند

 تحقیـق بـراي و بودند ارتباط در الحکمهبیت با همچنان ،حال عین در. نمودند ایجاد ايدارالترجمه

  .  رفتندمی آنجا به مطالعه و

 و ریاضـیات در ویژههب ،اسلامی تمدن در آنان تأثیر که دبو علمی خانواده یک نمونه ،موسیبنی

 ،علـم اهـل سـایر ،بودند علم و مطالعه اهل خود اینکه بر علاوه آنان. است انکار غیرقابل ،مکانیک

 توسـعه راه در ،خراسانی شاکربنموسی پسران. نمودندمی ترغیب و تشویق را مترجمان خصوصهب

 خـود ثـروت از مهمی بخش ،راه این در و کردندن فروگذار قدامیا هیچ از اسلامی علوم پیشرفت و

 ؛بـود علمـی کـانون کلمه، واقعی معناي به ،موسیبنی خانه )227: 1984 فروخ،. (نمودند صرف را

  )66 :1365 حلبی،( .گرفتند معرفت و علم دلالان لقب کهيطوربه

 فیلسـوف« بـه روفمعـوي  :)م866/ق252 م( کـوفی کنـدي اسـحاقبنیعقوب ابویوسف. 3

 دسـتگاه در کنـدي. اسـت نـژاد عرب اسلامی حکماي از ،»عرب شاهزاده و فیلسوف« یا و »عرب

 نهضـت اوج بـا معاصـر وي. داشـت ارجمند مقامی متوکل پسرش و معتصم و مأمون نزد خلافت،

 مجادلـات از آکنـده جوي در و داد وسعت را خود دانش دامنه او .بود ترجمه جنبش و فکري عظیم

 و ارسـطویی تفکـر نماینـده به عنوان نخسـتین کندي. پرداخت فلسفه آموختن به مذهبی، و دینی

بـه  ،الحکمه ارتباط داشت و براي مطالعه و آگاهی از آثار فلسفی یونـان باسـتاننوافلاطونی با بیت

  یافت.وآمد داشت و در مجالس بحث و مناظره حضور میاین مرکز علمی رفت

 مأمون منجمان از ریاضی و یکی عالم : او)م847/ق232 يامتوف( ارزمیخو موسیمحمدبن. 4

 بـه )؛324 :1366ندیم، ابندانسته ( »الحکمھخزانة إلی منقطع« را وي ندیمابن و بوده

 علمـی امکانـات از منـديبهره جهـت بـه تنهـا و بـود رویگـردان چیـز همـه از وي که معنا این

  . داشت وآمدرفت بدانجا خویش، مطالعات و هاپژوهش در الحکمهبیت

 کتـاب در موجـود اشـارات بـین از محـدودي اطلاعات تنها خوارزمی، زندگی جزئیات مورد در

 حیـات بـاب در. اسـت آمـده دسـت بـه دانانجغرافی و مورخان اتفاقی ملاحظات و رجال و تراجم

 انجـام بـراي مرتبـاً و بوده الحکمهبیت عضو مأمون، خلافت ایام در که شده گفته خوارزمی علمی

م بـه را وي مـأمون ،همچنـین. اسـت داشـته وآمـدرفـت نجاه آب خود مطالعات و تحقیقات  تسـِ

  )390: 1371 قفطی،( .کرد نجومی جداول تنظیم مأمور و برگزید خود کتابداري
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 هنـدي ارقام و نموده ترجمه عربی به را که است فردي نخستین اینکه مناسبت به را خوارزمی

نْدهند زیج مبناي بر زیجی و  زبـان از ریاضـی و نجـومی هـايکتـاب متـرجم نگاشـته، هندي سـِ

 قـدیم، هـايزیج گـردآوري جـز بـه خوارزمی) 84: تابی حکیمی،( .انددانسته عربی به سانسکریت

 الجبـر عنـوان تحـت جبر کتاب ترینقدیمی نیز و ،والتفریق الجمع به نام حساب کتاب ترینکهن

 ؛483: 1366 حتـی،(. نمـود تـألیف) م830( هجري 215 سال در مأمون خواستدر به را والمقابله

  ) 163: 1381 گوتاس، ؛52: 1380 کرامتی،

 حتـی،(. بـود فلورانسـی یعقـوب و عمرخیام همچون بسیاري دانانریاضی سرمشق و الگو وي

 .داد نتشـارا را خـود حساب کتاب خوارزمی، آثار پایه بر فیبوناتچی لئوناردو ،همچنین )484: 1366

  )259: 1363 هال، هلزي(

 عصـر ،)م850ــ801/ق236ـ185( میلادي نهم قرن اوّل نیمه خوارزمی، مهم جایگاه دلیل به

 که خوارزمی ،شد ذکر قبلاً کهگونههمان) 628: 1 ج ،1360سارتن،( .است شده نامگذاري خوارزمی

. کـردمی تحقیق و مطالعه حکمهالبیت در ،است اسلامی دانشمندان میان در درخشان هايچهره از

 الحکمهبیت علمی امکانات و محیط شرایط، ایرانی، اندیشمند این تألیفات و هاترجمه در ،تردیدبی

 عملکـرد و کـارایی ،اسـاسبـراین. انـدبوده خـوارزمی مددرسـان و یار آن، با مرتبط دانشمندان و

 ریاضـیدان تـرینبـزرگ انـدوزيدانش و مطالعـات زمینه توانسته که مرکزي عنوانبه الحکمهبیت

 نجـوم، زمینـه در خود علمی تألیفات و آثار با خوارزمی. است تأمل قابل ،نماید مهیا را اسلام جهان

  .نمود کمک جهان تمدن پیشبرد به بلکه ،اسلامی تمدن به تنها نه ،جغرافی و ریاضی

الحکمه، منابع جـز کنـدي، از در زمینه تحقیق، در بین پژوهشگران و دانشمندان مرتبط با بیت

از  ،الحکمـهکنندگان به بیتاغلب مراجعه ،اند. در مقابلشخصیت بارز دیگري از اعراب اشاره نکرده

  اند.دانشمندان و مؤلفان بزرگ ایرانی بوده
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  نتیجه

 زمـان در ،بـود شـده مهیـا آن پیـدایش مقدمات عباسی منصور زمان از که بغداد الحکمهیتب

 بـه ،تدریج در زمان مأمونهب این مکان، یافت. توسعه شدهاهدایی یا خریداري هايکتاب با هارون

 بـه آن در دانشـمندان و محققـان و یافـت ارتقـا علمـی تحقیقـات مرکز و پژوهشی مؤسسه یک

 میـان به آن ذکر که شواهدي بر بنا. پرداختند گووگفت و بحث جلسات و ترجمه و تألیف پژوهش،

 حتـی بـود؛ ملل و اقوام سایر از بیش ،مرکز این علمی سطح پیشرفت و ارتقا در نایرانیا تأثیر ،آمد

 کتابخانـه براي ساسانیان که نامی از »الحکمهبیت« زیرا ؛بود ساسانی عهد ایران از عاریتی ،آن نام

   .شد گرفته بردند،می کاربه

 عباسـی دولت گاهتکیه و حامی به عباسیان، قیام از حمایت با هجري دوم قرن در که ایرانیان

 مختلـف هايعرصـه در کـه یافتنـد را امکان این ،بودند و جاي عنصر عرب را گرفتند شده مبدل

 هايعرصـه از یکی. باشند داشته رثمرپُ و فعال حضوري اسلامی، جامعه فرهنگی و علمی سیاسی،

 اسـامی بـین در کـهطـوريبـه ؛بـود الحکمهبیت در فعالیت اسلامی، تمدن در ایرانیان فعال حضور

 ،همـه از بـیش اند،داشـته همکاري مرکز این با عظمت، و شکوه اوج تا تأسیس بدو در که افرادي

 نفـوذ و قدرت سیاست عرصه در که برمکی تبارایرانی خاندان. خوردمی چشم به ایرانی عناصر نام

 لهئمسـ سیاسـی، بـه مـورا به رسیدگی کنار در بلکه نپرداختند؛ صرف سیاست به تنها بودند، یافته

 علـوم، ترجمـه و تـدوین عرصـه در که بود آنان اهتمام. اهتمام داشتند اسلامی علوم توسعه و نشر

 ایـن نگهـداري راستاي در الحکمهبیت تأسیس و ترجمه براي کتب گردآوري به را عباسی خلفاي

 علمـی مرکـز ایـن در را خـویش فرهیخته وطنانهم فعال حضور زمینه ،سپس. نمود ترغیب کتب

 از ،هـارونبنسـهل و شـعوبى علّـان یعنـى ،الحکمـهبیت برجسته ياعضا از تن دو .ساختند مهیا

  .بودند برمکیان پروردگاندست

مترجمان، خـود  عین حمایت از الحکمه بودند که دردر جرگه اهالی بیت ،شاکربنموسیپسران 

 بیگانـه، علـوم اقتبـاس هنگـام در ودنـد وب اسلامی دانشمندان و مهندسان نخستین بارز نمونه نیز

 اوج کـه است جهت آن از ،موسیبنی حمایتی نقش اهمیت .زدند مستقل و بدیع کارهاي به دست

 ماننـدبه الحکمهبیت که زمانی با مقارن یعنی بوده؛ هجري سوم قرن پنج تا سه دهه در فعالیتشان

موسی بـا بـذل وقـت و مـال د؛ اما بنیندار را پیشین اهمیت مترجمان تشویق و هدایت در گذشته

  الحکمه در تقویت و پشتیبانی نهضت علمی عصر شدند.بخش راه بیتخویش، تداوم
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الحکمه، شاهد حضـور مـؤثر هاي انفرادي دانشمندان ایرانی در بیتدر کنار فعالیت ،طورکلیهب

... در ایـن مرکـز علمـی شـاکر وبنموسیبرمکیان، نوبختیان و بنی :هاي ایرانی نظیرعلمی خاندان

که بین اعراب از چنین حضوري، چه در قالـب انفـرادي و چـه در قالـب خانـدانی، هستیم. درحالی

 ایرانـی مـادري از عباسی، مأمون یعنی الحکمه،حامی قدرتمند بیت حتی ؛یابیمچنان نشانی نمیآن

 فـردي خراسـان، در یشخـو حیـات از بخشی گذراندن و برامکه نزد در با تربیت متولد شده بود و

دانشمندان و وزرا و بزرگـان  توان مدعی شد که اهتماممی ،بنابراین .گردید دوستعلم و بینروشن

 ترجمـه بـراي کتب گردآوري به را مأمون و هارون علوم، ترجمه و تدوین عرصه در که بود ایرانی

  .نمود ترغیب کتب این نگهداري راستاي در الحکمهبیت تأسیس و

له کـه ایرانیـان نقـش ئعلاوه بر اثبات ایـن مسـ الحکمه،بیت در عرب و ایرانی نقش یسهمقا با

ایـن مرکـز علمـی را  تـوان کارکردهـايمی د،انالحکمه داشـتهمؤثرتري در پیدایش و ارتقاي بیت

 وجوجسـت و تحقیـق هـايتئهی اعـزام ترجمـه، بـر اهتمام: شامل ،طورکلیهب که نمایان ساخت

 ترینزبـده انتخـاب اسـلامی، هايسـرزمین همجـوار کشـورهاي در ختلـفم کتـب یـافتن جهت

 در فرهنگـی کارهـاي تنـوع و الحکمـهبیت در کار براي متفکران و عالمان آوريجمع و مترجمان

 از شـد و هریـکمی تدریس و استنساخ تألیف، ترجمه، علمی، تحقیقی، کارهاي نظیر الحکمهبیت

 خاصـی فعالیـت بـه علمی، مرکز این در خویش جایگاه و وقعیتم فراخور به عالمان، و دانشمندان

  .داشتند اشتغال

 یـا مؤسسـه عنـوان بـه ،اوّل وهلۀ در الحکمهبیت که یابیمدرمی شده،گفته مطالب اساس بر

 ؛بـوده علمـی جنبـۀ به اساساً مرکز، این عنایت و توجه. رفتمی شمار به ترجمه و تحقیق آکادمی

  .  طب و هیئت نجوم، فلک، :مانند دیگر طبیعی علوم ،سپس و حکمت، همان یا فلسفه ابتدا

: ماننـد نجـوم علمـاي از تـوجهی قابـل تعـداد. اسـت بـوده نیز رصدخانه داراي ،الحکمهبیت

ـــاءالله ـــري،بنماش ـــلابوسهل اث ـــنفض ـــت،ب ـــد نوبخ ـــیبنمحم ـــوارزمی موس ـــه خ  در ک

 مسـلماً. بودنـد زمینـه این در اتیتألیف داراي و کردندمی کار مأمون براي الحکمھخزانة

 منصـورابیبنیحیـی: جمله از است؛ داشته وجود رصدکنندگان براي ناظري یا دبیر الحکمه،بیت در

 و فرخـانبنعمـر نوبخـت، سـهلبـنحسـن. بودند رصد اصحاب از که مروزي عبداللهبنحبش و

  . بودند بارتایرانی همگی، اینان. بودند رصدکنندگان از هم بلخی ابومعشر

 بـه مـأمون که) ماسویهابنیوحن و سلم بطریق، بنیحیی کوفی، مطر بنحجاج( هیئتی اعضاي

 مطـربن(حجـاج تـن یک جز اند،آورده همراه که ايیونانی هايکتاب و فرستاده روم پادشاه سوي
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  .بودند ایرانی بقیه کوفی)،

 و اقـوام آثـار ترجمـه و نقـل کار به هک بودند مترجمانی الحکمه،بیت فعالان که اغلب از آنجا 

 توسـط هاترجمه چراکه این ؛ز اهمیت بودیحا نُسّاخان و وظیفه وَرّاقان ،داشتند اشتغال مختلف ملل

 ،سپس. گردیدمی تکثیر و رونویسی ،کردندمی فعالیت شعوبی علان نظرتحت که نُسّاخان و وَرّاقان

 در ،شـد ذکر قبلاً طورکههمان. شدمی سپرده حکمهالبیت خازن به ،گزندها آسیب از حفاظت براي

 کـه منصبی و مسؤلیت در هریک و هستیم ایرانیان حضور شاهد ،بیش از همه هاقسمت این همه

  .  کوشیدند اسلامی تمدن رشد و توسعه و اسلامی علوم ارتقاي راه در ،داشتند
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