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 شد؟ نامیده اسالم تمدن طالیی قرن سیناابن زمانه چرا

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجودومین بیست - هللا نبویلطفدکتر 

 13/5/1400چهارشنبه 

 

بنیاد و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلیدرسنشست از مجموعه ودومین بیست

ا بمهدی سیدی سخنرانی  هب. این نشست برگزار شدمرداد  13چهارشنبه سینا در روز علمی و فرهنگی بوعلی

 .شد پخش کتاب شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« سیناه ابندرنگی در زمان»موضوع 

 

 ياد اسالمی رنسانس به آن از كه است دورانی است، داشته قرار شكوفايی اوج در اسالم كه هايیدوران از يكي

 توجه. است بويه آل و سامانیان دولت گیریشكل با همزمان است چهارم و سوم قرن دو شامل كه دوران اين. شودمی

 .است داشته بزرگی سهم پیشرفتی چنین به دستیابی در دانش و فرهنگ به بویه آل و سامانیان

 

 چه چهارم قرن. اندبوده ایشان پرورترینفرهنگ و شاهان رفتارترینخوش سامانیان محققان، از برخی گفته به

 که شده باعث شرایطی چه. است شده نامیده اسالم و ایران تمدن و فرهنگ طالیی قرن که داشته هاییویژگی

 سیناابن و ابوالخیر ابوسعید رودکی، فردوسی، فارابی، بیرونی، ابوریحان رازی، زکریای همچون ادب و علم در بزرگانی

 است؟ بوده موثر او چون دانشمندانی شکوفایی در مقدار چه سیناه ابنزمان و زمینه اند؟بالیده دوره دراین

 

 تنظیم شده است.خزیر  آناهیدکه توسط  است در این نشستسیدی  مهدیآید سخنان آنچه در پی می

 

 ایران معرفت و دانش ادب، علم، هایعرصه دیگر بزرگمرد چند سیناابن جز به که چرا است پرباری زمانه سیناابن زمانه

 و درگذشته همدان در ۴۲۸ و بوده بخارا در قمری هجری 3۷0 سیناابن تولد. اندبوده روزگارهم سیناابن با روزگار آن در

 قرن اوایل و میالدی دهم قرن/  قمری هجری چهارم قرن دوم نیمه به بنابراین است، شده بنا شهر این در آرامگاهش

 زیستندمی محض دانش و علم حوزه در بودند سیناابن روزگارهم که دیگری بزرگمرد چند. دارد تعلق قمری هجری پنجم

 .است بوده روزگار این در ما مرداندانشی هایقله همه و

 

 و قمری هجری ۲۵۹ فارابی ابونصر تولد. است کرده فوت قمری هجری 313 و شده متولد ۲۵1 حدود که رازی زکریای

 رودکی. است کرده فوت ۴1۶ یا ۴11 و آمده دنیا به قمری هجری 3۲۹ توسی فردوسی. است کرده فوت 3۲۹ سال

 ۴۴0 و شده زاده 3۶۲ بیرونی ابوریحان. است بوده درگذشتش سال 3۲۹ و تولد ۲۵۴ و بوده فارابی با روزگارهم نیز

 ابوریحان ،سیناابن فارابی، رازی، زکریای محض دانش و علم حوزه مردان این از کم دست. است کرده فوت قمری هجری

 ایران ملی سرایحماسه فردوسی و فارسی شعر پدر رودکی نیز شعر حوزه در و هستند دوره این به مربوط بیرونی

 این ایرانی هر برای. است دوره این به مربوط ابوالخیر ابوسعید نام با رفتارشیرین عارفی و اندکرده زندگی دوره این در

 داشته ویژگی چه شده مشهور ایران اسالمی دوره تاریخ در طالیی قرن به که چهارم قرن که شودمی مطرح سوال

 برآمدند؟ قرن این از کمیت و کیفیت این با بزرگانی چنین که
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 باستان ایران تاریخ دودمان سه استحکام و ماندگاری راز

. اسالم از بعد و اسالم از قبل چه. باشیم داشته ایران تاریخ بر مروری ما که است مقدور زمانی پرسش این به پاسخ

 و سال ۴۵0 هااشکانی کردند، حکومت سال ۲00 به نزدیک که هخامنشیان داریم دودمان سه حداکثر اسالم از قبل

 کردند حکومت آن بر دودمان سه سال هزاریک حدود ایران ملت برای. کردند حکومت سال ۴00 حدود نیز هاساسانی

 خود از برآمده و خودی هااین که بوده این ماندگاری راز. است حاکم هایملت میان خوب ارتباط و استحکام نشانه این و

 کم بسیار هاییحکومت چنین از اسالم از بعد دوره در. ساسانیان و اشکانیان ها،هخامنشی چه بودند ایران مردم

 یکی سال 1۴00 طول در و داشتیم کم بسیار باشند هاایرانی خود از برآمده مردم که هاییدوره یعنی بودیم برخوردار

 حکام که است این چهارم قرن ویژگی. است چهارم قرن بودن حاکم آن بر ایرانی حکام که ایرانی کامال هایقرن آن از

 .بودند برآمده ایران خود از ما

 

 کل مطلق حاکم که عباسی و اموی راشدی، خلفای از اعم بودند ایران بر حاکم عرب خلفای اسالمی اول قرن دو

 که عرب خلفای و حکام گماشته عوامل عنوان به مگر نداشتند حکومت در دخالتی هاایرانی و بودند اسالمی جامعه

 بزرگ بندیتقسیم اسالمی دوره در را ایران. است کرده اشاره آن به هم سکوت قرن دو در کوبزرین یادزنده روایتی به

 عراق را غرب به ری از و نامیدندمی خراسان را چین مرز تا شرق سوی به ری از که را عراق به خراسان کردندمی

 قمری هجری سوم قرن اوایل از. کردندمی تقسیم عراق و خراسان بخش دو به را ایران دلیل همین به نامیدند،می

 برای امین و مامون پسرانش بین. بود 1۹3 سال به فوتش و شد بیمار و آمد توس سپس و خراسان به الرشیدهارون

 .بیاید مرو به تا شد دعوت( ع)رضا حضرت از مامون آمدن با و درگرفت نبرد مرو در جانشینی

 

 به را خراسان یعنی ایران شرق اداره امور کم دست برگردد بغداد به و کند ترک را خراسان شد قرار وقتی از مامون

 کرد کمک مامون خالفت به که بود مشهور سردار ذوالیمینین، طاهر هاآن راس در که سپرد خراسان و ایران خود مردم

 ما همه برای نام این و برگزید خود برای را طاهریان نام و بود شورشیان جزو و کرد شورش عباسی خالفت علیه و

 امور زمام و نداشت را ایران یا مملکت این اداره توانایی هاایرانی حمایت بدون و اضطرار سر از هم مامون. آشناست

 طاهر وقت هر که داد ترتیبی و بود نخواهد وفادار او به طاهر که دانستمی و سپرد ذوالیمینین طاهر به را شرق

 هجری سوم قرن آغاز از ایران مردم دست به ایران حکومت شدن سپرده چگونگی! کنند مسموم را او کند قیام خواست

 همزمان عباسی خلیفه مامون توسط اعقابش و طاهر خانواده به خراسان مدیریت سپردن با همزمان و شودمی شروع

 اداره طاهریان را جیحون و مرو و نیشابور تا کنونی ری. سپرد سامانی برادران به را جیحون سوی آن و ماوراءالنهر

 و کردندمی فعالیت و داشتند اختیار ایرانی مستقل دودمان مانند بودند عباسی خلفای گماشته چند هر که کردندمی

 .است ایرانیان و چهارم قرن تاریخ بر افکندن روشنایی شروع این و بوده سامانیان ازآن چین و ترکستان مرز تا جیحون از

 

 ایرانیان چهارم سده تاریخ در روشنایی آغاز و سامانیان

 همزمان و آمد کار روی صفاریان سوم قرن اواخر در و آوردسربر صفار لیث یعقوب سیستان از سوم قرن همان میانه در

 مستقل و شوندمی جدا عباسی خالفت از عمال هم سامانیان سوم قرن اواخر در لیث عمرو و یعقوب سربرآوردن با

 و هستند حاکم را ترکستان تا چین مرز تا ری از ایران مشرق تمامی بر سامانیان قمری هجری چهارم قرن و هستند

 قبیل از بزرگانی پیدایش برای مساعد زمینه آوردن فراهم و دانش و خرد رواج شود،می مربوط خراسان به که آنجا تا

 زبان سامانیان آمدن کار روی زمان تا و هستند سامانیان دوره در ابوسعید و ابوریحان ،سیناابن فردوسی، رودکی،

 به نیز حکومتی و دیوانی مسایل حتی و بود ممنوع پارسی زبان و عربی زبان ایران مردم و ایرانی حکام برای رسمی
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 با همزمان و قمری هجری 3۲۹ سال رودکی. شدنمی پرداخته و ساخته پارسی عنوان با ادبیاتی و بود عربی زبان

 فردوسی دوره همین در. نامندمی فارسی شعر بنیانگذاران از و فارسی شعر پدر را وی و کرده فوت فردوسی والدت

 به شاهنامه قالب در را ایران فرهنگ و هویت افسانه، حماسه، و رساندمی اوج به را پارسی زبان شاهنامه سرودن با

 .کندمی عرضه ما

 

 شده مشهور طالیی قرن به که داشته ویژگی چه چهارم قرن که است این کرد اشاره آن به باید که عللی از یکی

 ایران شمال از بویه آل نیز سامانیان با همزمان. بودند خود سرنوشت بر حاکم هاایرانی که گفت باید پاسخ در است؟

 حکمرانی بویه آل عجم و عرب عراق و فارس تا ری از و کردند خود تابع و سرنگون را عباسی خالفت و بودند سربرآورده

 است، پارسی هاآن رسمی زبان و هستند ایرانی دو هر بویه آل و سامانیان. بودند ایرانی برآمده دودمان که کردندمی

 سامانیان قلمرو و پیرامون در که هم دیگری هایحکومت اگر و کندمی پیدا رسمیت سامانیان زمان در دری فارسی زبان

 هم باز استرآباد و گرگان مرکزیت با برآمدند هاآن دامان از بویه آل که زیار آل هستند، ایرانی هاحکومت هم باز داریم

 حتی هستند زمینایران همه حاکم صفاریان و زیار آل بویه، آل سامانیان، کالن حکومت چهار. است ایرانی حکومت

 .کردندمی حکومت آن بر ایرانی حاکم نیز فرهنگی ایران

 

 ادب و فرهنگ این با و برنیامدند مملکت این از که کسانی غریبه اقوام و بیگانه اقوام قمری هجری چهارم قرن اواخر در

 از گروهی توسط سامانیان برافتادن با قضیه شروع. شوندمی منطقه سرنوشت و ایران بر حاکم نشدند تربیت زبان و

 بوده، ساله 1۹ سیناابن که زمانی یعنی قمری هجری 3۸۹ سال در که است قراخانی یا افراسیاب آل به مشهور ترکان

 حکومت و ایرانی بر لطمه اولین و شوندمی منطقه حاکم و گیرندمی را سمرقند و بخارا و خزندمی پیش قراخانیان

 جدا هاایرانی قلمرو از ماوراءالنهر سال ۲00 مدت به بعد به چهارم قرن اواخر از و شودمی وارد ایرانی هایخاندان

 به نیز نیشابور و بلخ مرو، غزنه، از اعم غرب سوی به جیحون سوی آن و شودمی قراخانی ترکان ازآن و شودمی

 دربار در ترکستان از که بوده ترکی غالم هم سبکتکین که سبکتکین پسر غزنوی محمود. گیردمی تعلق غزنوی محمود

 .شودمی وارد ایران به که است لطمه دومین این و رسیده غزنه مرکزیت و حکومت به و کرده رشد سامانیان

 

 شد یکسان خاک با هامغول و چنگیزخان حکمفرمایی با ایران

 گویدمی بیهقی تاریخ آنچه بر بنابر پنجم قرن اوایل در. دارد فرق زیار آل و بویه آل سامانی امرای با غزنوی محمود

، گیرندمی را ایران داوود بیگ چغری و محمد بیگ طغرل رهبری با و شودمی ایران وارد سلجوقی بیابانگرد ترکمانان

 را هاابوریحان و هاسیناابن و هارودکی و هافردوسی و هارازی و هافارابی که قرنی چهارم قرن در که متمدنی دولت

 سلجوقیان نام با ایران مدنیت و فرهنگ با ناآشنا و نادان بیسواد، گرد،بیابان قومی دست به حکومت یکباره کرده تربیت

 ما مفاخر و ندارند عالقه فارسی زبان به سلجوقیان هستند، ایران بر حاکم هاسلجوقی سال 1۵0 مدت به و افتدمی

 که نیشابور در بیگ طغرل ملوکانه سخنرانی اولین در و هستند ناآشنا خردگرایی و فلسفه با و گیرندمی نادیده را

 هایرسم ما ایران مردم ای گویندمی کنندمی حکومت نیشابور بر وقتی و دارد تن بر صحراگردانه لباس گویدمی بیهقی

 .مملکت این اداره برای کنید کمک ما به هستیم گردبیابان مردم ما و دانیمنمی را تاجیکان شما

 

 از اسالم از قبل ایران مثل و باشد سلجوقیان وسعت به هاآن قلمرو که نداریم حکومتی اسالمی ساله 1۴00 دوره در

 و میردمی ۵۵0 سال در که است سنجر سلطان هاآن آخرین که دارند دست در سلجوقی ترکمانان را روم تا چین مرز

 که مانندمی روم سالجقه آن از پس و خوردمی شکست ری در سلجوقی سوم طغرل ۵۹0 و افتدبرمی ایران سالجقه
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 هاسلجوقی از برآمده ترک غالمان که کنندمی حکومت خوارزمشاهیان هاسلجوقی از پس. یابندمی ادامه موالنا زمان تا

 مرکز غور منطقه در هاغوری نام به بومی یا ملی حکومت یک همچنین. کردند قیام سنجر علیه و بودند خوارزم حاکم و

 امپراتوری خوارزمشاه محمد سلطان که زمانی. هستند خوارزمشاهیان رقیب که کنندمی حکومت افغانستان کنونی

 خوارزمشاه محمد سلطان آن از همدان تا بخارا و سمرقند و ماورالنهر از داشت را هاسلجوقی قلمرو و بود داده تشکیل

 و کردند حکمفرمایی ایران بر هامغول سپس. آمد ما سر بر چه که دانندمی همه و رسیدند راه از چنگیزخان که بود

 .کردند یکسان خاک با را نیشابور دانندمی همه

 

 ایلخانان فاصله از سال ۴0 تا 30 و آمد کار سر بر ایلخانان حکومت نام با هوالکوخان چنگیز نوه آن از بعد سال ۲00 نزدیک

 روی به تیموریان بعدی موج در و بود دوره این در نیز سربداران که بودند حکمفرما محلی کوچک هایحکومت تیموریان تا

 آرامش دوره بعد به نهم قرن اوایل تا. دادمی نسبت چنگیز به را خود که بود منطقه آن ترکان و مردم از تیمور و آمدند کار

 نام با پسرانش از یکی و گوهر همسرش و شاهرخ گرفتند ایرانی خوی کمی تیمور اعقاب داریم، نهم قرن تا نسبی

 ایران از را تیموریان و هستند چنگیز اعقاب از که هستند هاازبک بعد گروه. نویسدمی را بایسنقری شاهنامه بایسنقر

 شهره گورکانیان به یا و مشهورند کبیر مغوالن به که دهندمی تشکیل حکومتی و روندمی هند به تیموریان رانند،می

 و هستند مکان این در امروز تا که شودمی ماوراءالنهر در هاازبک زمانه و شوندمی رانده ایران از تیموریان. هستند

 .است ازبکستان ازآن ایران مردم بخارای و سمرقند

 

 صفویه روزگار در ایران فرهنگ با جدایی و ایران انحطاط عوامل

 دوباره بعد قرن شش بویه آل و سامانیان زمان و چهارم قرن از پس و کندمی ظهور ایران غرب در هم صفویه همزمان

 افتخارشان و کردندمی صحبت ترکی چند هر است ایران مردم از برآمده که شودمی پیدا صفویه نام با ایرانی حکومت

 ملل سایر با و برافراشتند را تشیع پرچم و ایران از برآمده و هستیم سید ما گفتندمی و هستند زبان ترک که است این

 در که ایران از هاییبخش آن با ما رابطه و ببرند سر به دشمنی و ستیز حال در نبودند مذهب شیعه و ما همسایه که

 حضور داشتیم مغول از پیش تا و ششم تا چهارم قرن در که دیگری امتیازات از یکی. شد جدا نبود صفویه تصرف

 بده همسایه مردم و ملل از ایمجموعه با هاایرانی ما و شدند داده پرورش قرن این در که بود ادیبان و دانشمندان

 رشد سبب این و بودیم ارتباط در هم با و بود ما دوم زبان عربی زبان و بودیم جامعه یک عضو و داشتیم علمی بستان

 .بود شده ما تعالی و

 

 جوار در و پوشدمی رخت شوندمی سرنگون سامانیان که بعد و شودمی متولد سامانیان قلمر در و بخارا در سیناابن

 بیرونی ابوریحان با و کندمی زندگی آنجا در سیناابن و است تبارایرانی حکومتشان که رودمی خوارزم به ماوراءالنهر

 زندگی جوری بویه آل قلمرو در و بگیرد را خوارزم خواهدمی و شودمی پیدایش محمود آن از بعد و شودمی جلیس

 از یکی این. رودمی اصفهان در کاکو آل پناه به و شودمی تنگ برایش عرصه اما است خوارزم هم اینجا گویی کندمی

 هستند ارتباط در گرگان و شمال و همسایه کشورهای ممالک با ایران مردم که است روزگار آن هایویژگی محسنات

 .هستند بزرگی جامعه جزو و

 

 و موصل از سر و آموزدمی را مقدماتی علوم فارابی و است قزاقستان کشور جزو و است فاراب زاده فارابی ابونصر

 هاآن وصل حلقه عربی زبان که دهدمی نشان این. شودمی مدفون و گذرددرمی دمشق در و آورددرمی عراق منطقه

 ما جامعه هایویژگی و محسنات از این و چرخدمی را دنیا همه و آوردسربرمی توس از غزالی محمد امام. بود
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 صفویه سال ۲۵0 به نزدیک که شودمی سبب همسایگان با مذهبی جدایی بینیممی صفویه از پس. هاستایرانی

 گسترسایه ایران بر ایرانی دانش علم و ادب و فرهنگ جوشان چشمه قمری هجری 113۵ تا ۹00 از و کند حکومت

 عطار سنایی، حافظ، مولوی، که آن جای به و باشد کار سر صفویه سال ۲۵0 که نیست سزاوار ملت یک برای. است

 که ایران مثل فرهنگی با ملت جدایی است ایران انحطاط عوامل هااین بماند، اشمرثیه و کاشانی کلیم فقط خیام و

 قومی و شنویممی غزنویان و سامانیان زمان از پیش سال هزار را افغان کلمه. باشد ارتباط در همسایگانش با نتواند

 ظهور سپس. شوندمی تاریخ وارد گیرحکومت و کشورگشا عنوان به و کردندمی زندگی افغان نام به غزنه شرق در

 .رسیممی پهلوی روزگار به و افتیممی قاجاریه دوره چنگ به آن از پس و است نادرشاه

 

 هستیم علمی شکوفایی شاهد ایران در چهارم سده

 است این سوال ترینکلیدی و هستند خود سرنوشت بر حاکم هاایرانی که است چهارم قرن فقط سال 1۴00 طول در

 دوره این ویژگی. است ما رستگاری علل از یکی این و هستیم علمی شکوفایی شاهد ایران در دوره این در چرا که

 دلشان مردم و کردمی خودش خرج کشور داشت درآمدی اگر دوره این در است؟ شده استثناء گونهاین که چیست

 یافتند پرورش مهم هایآدم دوره یک در که داشتیم ویژگی چه هاایرانی ما. سوختمی ایران هویت و ادب فرهنگ، برای

 تربیت را ییسیناابن که بود روزگاری چه مگر سیناابن روزگار. دارد دلیل مساله این و شد الرجال قحط دیگر ایدوره در و

 فردوسی و رودکی شعر حوزه در سپس و دانش حوزه در بیرونی ابوریحان و رازی زکریای فارابی، مانند آن مشابه و کرد

 .گرفت شکل ما ادبیات و زبان که کرد تربیت را

 

... و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، نظر از شکوفایی دوره و هستند ما سرنوشت بر حاکم و ایران از برآمده سامانیان

 نظامی مقاله چهار مشهور داستان و است کرده امیری سال 30 و است سامانی ابونصر سامانی امرای از یکی. است

 «مولیان جوی بوی» شعر رودکی کهاین چرایی و گویدمی نصر امیر درباره قمری هجری ۵۵0 هایسال در که عروضی

 سامانی نصر امیر دوره از ششم قرن مردم زیرا دارد واقعیت از بویی اما است افسانه شبه چند هر سرایدمی را

 ابونصر که بود امنیت و آرامش دوره این در اینقدر. کردندمی روایت و کردندمی درست حکایت خود برای وارافسانه

 و تابستان ماند؛ آنجا سال چهار اما باشد آنجا تابستان یک خواست و رفت هرات و بادغیس به دولتمردان با سامانی

 بخارا به امیرنصر که شوندمی رودکی دامن به دست و شوندمی خسته درباریان و ماندمی آنجا... و نوروز و مهرگان

 تصور اما باشد نداشته واقعیت شاید. سرایدمی دلیل همین به را همی آید مولیان جوی بوی شعر رودکی و برگردد

 ساختند؟ را داستان این که بوده چه مردم

 

 شد؟ ایران تاریخ درخشان و طالیی دوره چهارم قرن چرا

. است افسانه شبیه که کندمی نقل سامانی امیرنصر درباره حکایتی بیهقی ابوالفضل مثل خردمندی و عاقل مورخ

 و دارد تمایل عربی زبان به شدند متوجه زیرا کشتند 300 سال در را سامانی نصر امیر پدر ایرانی بزرگان و دولتمردان

 پرچم زیر و برداشتند امیری به را اشساله ۸ پسر بزرگ جیحانی و بزرگ بلعمی و کند رشد فارسی زبان خواهدنمی

 سامانی نصر امیر درباره گردیزی نام به بیهقی دورههم مورخان از یکی. ساختند را اسالمی دوره ایران ساله ۸ امیرنصر

 نامه جوارهم ممالک تمام به امیر وزرای بزرگ؛ جیحانی و بزرگ بلعمی برداشتند حکومت بر را نصر امیر وقتی گویدمی

 سامانی امیرنصر پرچم زیر و کردند تببین را داریمملکت آیین آن میان از و گرفتند را هاآن داریمملکت آداب و آیین و نوشتند

 و خشن گاهی و بود بچه آغاز در نصر امیر تاریخی هایداستان از یکی در کندمی نقل بیهقی. پرداختند ایران اداره به

 از را خردمند ۷0. کنی خود مشاور را خردمندان که است این راهش گفتند جیحانی و بلعمی او وزرای و کردمی بدرفتاری
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 این. بردند امیرنصر نزد و کردند انتخاب را خردمند سه و سنجیدند و کردند جمع سامانی امیرنصر برای مملکت سراسر

 .دارند هاییویژگی چنین هم بویه آل. است مملکت یک خردمند حکومت اوج

 

 برآمده و خودمان از ما حکومت کهاین نخست است دلیل دو به شد؟ درخشان چرا و است طالیی دوره چهارم قرن چرا

 و است بوده هاایرانی خود فرهنگ و تاریخ زیرا گذاشتندمی احترام ما ادب و فرهنگ و هویت به و بوده ایران خود از

 و بدهد سروسامان ببرند بین از خواستندمی هاعرب که را ما افسانه و اساطیر و بیاید فردوسی که کرده کمک همین

 دوم. بسراید فارسی شعر رودکی و شود حفظ فارسی زبان عظمت شد باعث و سرود ما برای را شاهنامه فردوسی

 و فارسی شعر پدر رودکی ابوالخیر، ابوسعید بیرونی، ابوریحان ،سیناابن فارابی، رازی، زکریای مانند بزرگانی اینکه

 .سربرآوردند ایران تاریخ در و اندکرده زندگی دوره این در ایران ملی سرایحماسه فردوسی

 

 هایسال در که است ابومنصوری شاهنامه مقدمه با دری زبان به فارسی زبان نثر ترینقدیم و تاریخ هایکتاب اولین

 نوشته بخارا در 3۵۲ در که است بلعمی تاریخ فارسی به تاریخ کتاب اولین. است خورده رقم سامانیان زمان در 33۹

 نخستین گمنامی فرد که شد مکتوب قمری هجری 3۷۲ سال در فارسی زبان به جغرافی کتاب اولین. است شده

 فارسی زبان به هایتاریخ اولین. نوشت المغرب الی المشرق من ُحدودالعالم نام با را فارسی زبان به جغرافیا کتاب

 سال در که است سیستان تاریخ سپس. است شده نوشته ۴۴۵ سال در که است گردیزی تاریخ بلعمی، تاریخ از بعد

 در تاریخ و ادب و شعر فارسی، زبان اینکه. است شده نوشته ۴۵0 سال در نیز بیهقی تاریخ. است شده نوشته ۴۲۵

 خواهندمی و گذارندمی احترام زبان و فرهنگ این به و هستند ملت این از برآمده همه گیردمی شکل سامانیان زمان

 پیدا بزرگان این و شکستندنمی را نوشتن اهل قلم و گرفتندنمی را خردورزی جلوی که پیداست. کند رشد زبان این

 .است سیناابن بزرگان این از یکی که شدند
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