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زمينه ساز معرفى اين كتاب، تهيه برنامه مستند «معرفى و نقد كتاب» 
حميدرضا  دكتر  ايرانى،  مؤلّف  توسط  جهانى،  تمدن  در  سامانيان  جايگاه 
توسلى بوده است. شبكه ى جهانى تلويزيونى «جهان نما» در تاجيكستان 
بيست  مدت  به  را  فوق  كتاب  كتاب،  نقد  و  معرفى  هفتگى  برنامه ى  در 
دقيقه، به كّرات از اين رسانه پخش كرده است كه توجه ويژه نسبت به 
اين كتاب، نشان از تأثيرگذارى محتواى اين كتاب است. منتقدين كتاب 
كه از اساتيد دانشگاه ملى و آكادمى علوم تاجيكستان در اين برنامه حضور 
داشتند، اين كتاب را با توجه به قلمرو بسته بلوك شرق و عدم دسترسى 
مناسب به منابع و سرچشمه هاى فارسى و عربى، حائز اهميت دانستند و 
نكته قابل تأمل و تأكيدشان، بهره گيرى از نسخه هاى نزديك به عصر 

سامانى در اين كتاب بوده است.

محتواى فصول و شيوه ى تدوين كتاب
كتاب در دو بخش و 9 فصل به زبان روسى تدوينو چاپ شده است: تاريخ 
و فرهنگ در بخش اول و هنر و تمدن سامانى در بخش دوم كتاب آمده است.

و  دين  حكومتى،  و  اجتماعى  وضعيت  به  بخش  اين  در  اول:  بخش 
فرقه هاى اسالمى، موقعيت علوم و جايگاه علوم انسانى «به ويژه ادبيات منظوم 
و منثور» و در پايان به فرهنگ عامه و مردم شناسى منطقه ى خراسان و 
ماوراءالنهر پرداخته شده است. فصل پنجم و يا آخرين فصل از بخش تاريخ 
و فرهنگ به نكات ارزنده اى از معرفت و شناخت فرهنگ و رسوم ايرانيان در 
هزار سال قبل است كه بخش قابل توجهى از آن تاكنون نيز استمرار دارد مانند: 
عيد نوروز، آيين چهارشنبه سورى، بازى هاى محلى، قصه سرايى، آداب كمك و 
دستگيرى از نيازمندان، كتيبه نويسى بر اشياء و آثار معمارى (تزئينات وابسته به 

معمارى) در آثار برجسته ى تاريخ شهرهاى عصر سامانى و غيره.
در بخش دوم كه به طور ويژه با بهره گيرى از تصاوير آثار هنرى، 
(گچبرى،  نظير  معمارى  تزئينات  معمارى،  و  تاريخى  آثار  موزه ها، 
ديوارى،  نقاشى  چوب،  بر  كنده كارى  و  معّرق  و  كاشيكارى)  آجركارى، 
تزئينى،  پوشاك و هنر منسوجات، سكه هاى تاريخى، انگشترى و اشياء 
از  بهره گيرى  و  استفاده  است.  شده  استفاده  قرآن نويسى...  و  كتاب آرايى 
عكس هاى مستند تاريخى و هنرى در كتاب با كمك شايانى به محتوى 
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و مضامين هنر و تمدن سامانيان كرده است.
جلوه هاى  و  تمدنى  ويژگى هاى  بر  تأكيد  كتاب،  عمده ى  محتواى 
هنرى آن است. مرورى بر عناوين و موضوعات بخش دوم كه در چهار 

فصل آورده شده است عبارت است از:
1ـ هنرهاى سنتى و ملى عصر سامانى، مانند: سفالگرى، فلزكارى، 
هنر  فلزكارى،  آثار  سّكه ها،  ضرب  خوشنويسى،  پوشاك،  نّساجى، 

شيشه گرى و...
2ـ ادبيات؛ (شعر غنايى، روايى و حماسى) و انواع نثر ادبى.

3ـ باستان شناسى و معمارى سامانى؛ شامل مسجد، مقابر و بناهاى 
بناهاى  و  خانقاها  كاروانسراها،  و  رباط  دكان،  و  خانه  بازار،  آرامگاهى، 

عرفانى و كتابخانه ها.
4ـ در فصل چهارم نيز به موضوع شهرسازى و شهرنشينى اين عصر 
پرداخته شده است. شهرهايى كه در كتاب مورد تأكيد قرار گرفته است، 
عبارت است از: سمرقند، بخارا، سيستان، گرگان، طبرستان، رى و خوارزم.
از  يكى  عنوان  به  سامانى،  تمدن  و  هنر  كه  نكته  اين  بر  تأكيد  با 
و  شناسايى  مى رود؛  شمار  به  اسالمى  و  ايرانى  فرهنگ  شاخص هاى 
حائز  ايران  شرقى  قلمرو  در  تاريخ  از  بخش  اين  دقيق  اجزاى  بازخوانى 
از  تركستان؛  و  ُترك  هجوم  برابر  در  پارسيان  قلمرو  فتح  است.  اهميت 
غربى  قلمرو  در  خالفت،  با  سياست  و  قدرت  قواعد  تنظيم  و  طرف  يك 
قرن چهارم، عالوه بر دستاوردهاى فرهنگى و تمدنى، نتيجه ى تيزهوشى 
امراى اين منطقه بوده است كه متأسفانه در قرون بعدى، تركان و اقوام 
سامانيان  كه  را  مسيرى  صفوى؛  عصر  تا  بزرگ،  ايران  شرقى  شمال 

گشودند، محكم كردند و آسيب جدى به تمدن ايرانى وارد ساختند.
منبع  پنجاه  و  صد  يك  بر  مشتمل  كه  تأليف  اين  كتابخانه اى  منابع 
مى باشد، به طور عمده به مداركى تعلق دارد كه در قرون 9ـ4 هجرى 
(15 ـ 10 ميالدى) نوشته شده است، كه در بين نويسندگان برجسته اين 

سال ها اسامى زير حائز اهميت است:
فرخى  ثعالبى،  بيهقى،  بيرونى،  نرشخى،  جيهانى،  مقدسى،  طبرى، 
قزوينى،  زكريا  سمعانى،  اثير،  ابن  نسفى،  منور،  بن  محمد  سيستانى، 

حموى، ذهبى، ابن ُتغرى بردى، سبكى، ابن نديم و ديگران.
بهره گيرى از نويسندگان معاصر ايرانى و غيرايرانى، بويژه منابعى از 
پژوهشگران روسى كه فرهنگ و تمدن قرن چهارم تمدن اسالمى و نيز 

عصر سامانيان را مورد مطالعه قرر دادند؛ از نقاط قوت تدوين اين كتاب 
به شمار مى رود. 

دستاوردهاى تحقيقى كتاب
هيچ  گويى  كه  گرفت  نتيجه  چنين  مى توان  سامانى  عصر  مورد  در 
و  چيز  همه  و  است  نداشته  معرفت جويى  و  دانش پژوهى  جز  دستاوردى 
همه جا در خدمت علم و علما بوده است. وجود اين همه مربّى، معلم، 
استاد، اديب، شاعر، نويسنده، محّدث، فقيه، واعظ، عارف، صوفى،فيلسوف، 
سياستمدار، طبيب، منّجم و مورخ و غيره كه از چهره هاى ماندگار آسمان 
جهانى  ستارگان  و  درنورديده  را  ايران  اقليم  مرزهاى  معرفت اند،  و  علم 

شده اند.
نويسنده بخشى از تأثيرات مثبت اين دوره را در نكات ذيل باز شمرده 

است:
الفـ  قرار گرفتن سد استوار حكومت سامانى در برابر تركان بيابان گرد 
دژهاى  و  رباط ها  ساخت  عصر،  آن  متمدن  دنياى  به  آنان  تهاجمات  و 
مرزى در مناطق سرحدى مانند چاچ و فرغانه و... و دفاع و جهاد در مرزها.

ب ـ گرايش به علم آموزى در تمام طبقات جامعه، از زن و مرد، كودك و 
بزرگسال، عاّمه و فرهيخته، مسلمانان و غيرمسلمانان؛ كه حاصل آن مجالس 
گرم درس در همه جا و در سفر و حضر، شهر و روستا، باديه و دكان، رباط و 

خانقاه، مكتب و خانه علما و در كتابخانه ها، جارى و سارى بوده است.
ج ـ به دنبال ارزش گذارى علم در جامعه، و روح حقيقت جويى ايرانيان 
كتابخانه  شكل گيرى  زمينه ساز  بود،  شده  تركيب  ايمان  و  عشق  با  كه 
بزرگ سامانيان شد كه براى ساير حاكمان، الگويى شايسته قرار گرفت و 
در نتيجه تعدادى از مدارس با حمايت دولت تأسيس شد و مورد حمايت 

مالى دولت قرار گرفت.
د ـ تأكيد حكام سامانى مبنى بر رسميت زبان فارسى در نظام ادارى 
و ترويج آن در خراسان و ماوراءالنهر كه باعث خلق شاهكارهاى ادبى و 

علمى گرديد.
هـ ـ هماهنگى و سازگار كردن سنت هاى قومى و محلى با آموزه ها 
درخشان  تمدن  و  پويا  فرهنگ  از  روشن  تصويرى  ارائه  و  دينى  سنن  و 
مختلف  اقوام  بين  يك دلى  و  وحدت  ايجاد  و  برپايى  در  بويژه  اسالمى، 
اين سرزمين، از دستاوردهاى مهم سياسى، اجتماعى سامانيان بوده است.

در مورد عصر سامانى مى توان چنين نتيجه 
گرفت كه گويى هيچ دستاوردى جز دانش پژوهى و 
معرفت جويى نداشته است و همه چيز و همه جا در 
خدمت علم و علما بوده است

سامانيان و تمدن جهانى




