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 چكيده

ر این نوشتار باشد. آنچه که دای از فرهنگ و آداب اجتماعي که در حال پویایي است، ميتمدن به معنای مجموعه 

های ست. مؤلفهقرن چهارم و پنجم هجری قمری ا مورد نظر نگارنده است، آشنایي با تمدن دین مبين  اسالم در دو

ن دو  قرن در آها دین مبين اسالم در فراواني برای شناسایي تمدن یك دین وجود دارد و بر اساس تمام آن مؤلفه

لمي آن عهای این نوشتار، به موازات گسترش مراکز ترین یافتهاوج شکوفایي قرار داشته است. بر اساس مهم

ر این قرون دهای فقهي و روایي شيعه ترین کتابچنانکه مهم هنگ نيز به اوج و کمال خود رسيد،زمان، علم و فر

 به رشته تحریر درآمد.  

 مقدمه

ز تاریخ اهای فراواني بوده است، چنانکه در مقاطعي ها و بلندیهمراه با پستيتاریخ و سرگذشت دین اسالم 

 گيری آنها هستيم.مسلمانان در حال افول بوده و در مقاطعي دیگر شاهد اوج

سالمي یاد اهایي که اسالم در اوج شکوفایي قرار داشته است، دوراني است که از آن به رنسانس یکي از دوران

. از این گيری دولت شيعي آل بویه استان که شامل دو قرن سوم و چهارم است همزمان با شکلشود. این دورمي

 رو تمدن اسالمي و شکوفایي آن نيز در این دوران مرهون مذهب شيعه است.

ناسایي عوامل شآنچه در این نوشتار به دنبال آن هستيم آشنایي با فرهنگ و تمدن اسالم در این دو قرن از راه 

 ر آن  است.دخيل د

 مفهوم شناسي تمدن

 توان به لحاظ لغوی و اصطالحي تعریف کرد:واژه و مفهوم تمدن را مي

 دنالف. معنای لغوی تم

http://intjz.net/maqalat/sh-tamaddon-islam.htm#_top
http://intjz.net/maqalat/sh-tamaddon-islam.htm#_top
http://intjz.net/maqalat/sh-tamaddon-islam.htm#_top
http://intjz.net/maqalat/sh-tamaddon-islam.htm#_top
http://intjz.net/maqalat/sh-tamaddon-islam.htm#_top


تمدن در لغت به معنای شهرنشين شدن، خوی شهری گزیدن و به اخالق مردم شهر آشنا شدن. زندگاني اجتماعي، 

  [1]1همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگاني و فراهم ساختن اسباب ترقي و آسایش خود آمده است.

 ب. تعریف اصطالحي تمدن

 در اصطالح تعاریف متعددی از تمدن شده است. برخي از آنها عبارتند از:

و به نسل گيرند ی اعمال و آرایي است که در هر جامعه افراد انساني از بزرگتران فرا ميتمدن مجموعه     -1

 دهند.جوان تحویل مي

ها، گيری از اندیشهتمدن نظامي است اجتماعي که موجب تسریع دستاوردهای فرهنگي شده و به منظور بهره     -2

 آداب، رسوم و هنر دست به ابداع و خالقيت مي زند.

ه با تداوم کباشد و نظامي است اقتصادی ی آن مينگهدارندهنظامي است سياسي که اخالق و قانون، تمدن      -3

 توليد مهارت پایدار خواهد شد.

رایط های مختلفي درگذر از شرایط بدوی به شهایي که نسلی معرفتها و مهارتحاصل و نتيجهتمدن      -4

 اند.طبيعي گردآورده، حفظ کرده و در زندگي عملي خود به کار بسته

ی افراد و گروهای جامعه ها در حيات معقول با روابط عادالنه و اشتراک همهل هماهنگ انسانتشکتمدن      -5

 [2]2 ی ابعاد مثبت است.ها در همهدر پيشبرد اهداف مادی و معنوی انسان

ی ممتازی در جامعه که از هوش، ابتکار و تمدن را حاصل نبوغ اقليت نوآور، یعني طبقه آرنولد توین بي     -6

 [3]3 داند.ی تحوالت و سير تکامل جامعه ميوآوری برخوردارند، در سایهن

                                                           
 .«تمدن». فرهنگ عميد، ذيل واژه  [1]1

 .تمدن و فرهنگ اسالمی، مرکز جهانی علوم اسالم، مؤسسه علوم انسانی تاریخ. [2]2

 .18اكبر، فرهنگ و تمدن اسالمی، ص والیتی، علی. [3]3
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فت جامعه آنچه که در تمام این تعاریف وجود دارد و مشترک است این است که تمدن، پویایي و تکامل و پيشر

دانند و هرکس به مياز وضعيت موجود آن است، گرچه برخي تمام افراد جامعه را در ایجاد این تکامل سهيم 

 دانند.نوعي در آن همکاری دارد برخالف برخي که تنها افراد ممتاز جامعه را در ایجاد آن سهيم مي

 قرن چهارم و پنجم قرن شكوفائي تمدن و رنسانس اسالمي

ی تجربه ر واقع عصر طالیي و شکوفایي تمدن اسالمي )رنسانس( است که همزمان باقرن چهارم و پنجم قمری د

ای بالقوه ملل بزرگترین امپراتوری قرون وسطا یعني خالفت عباسي بود. این امر که باعث بروز و ظهور استعداده

راه داشت ا به همی نظام سياسي، اجتماعي و فرهنگي شد، شکوفایي و عظمت مسلمانان رو اقوام دیگر در گستره

ات معصومين ی سرافرازی و مباهات بوده است. این شکوفایي از متن تعاليم اسالم جوشيده بود. فرمایشکه مایه

 )ع( در مورد علم بسيار است، چنانکه  پيامبر اکرم )ص( فرمود:

  [4]4«اطلبوا العلم ولو بالصين» 

 «دنبال علم و طلب علم کنيد گرچه در چين باشد.»

 فرمودند: و نيز 

 [5]5«اطلبوا العلم من المهد إلي الحد»

 .«از گهواره تا گور به دنبال دانش باشيد»

پيامبر )ص( مرز و زمان برای بدست آوردن دانش معين نفرمودند، و همچنين دانش را مختص به دانش و علم  

دن آن، مورد توصيه ایشان دیني نکردند بلکه هر علمي که مفيد باشد برای انسان و پيشرفت جامعه و تعالي تم

است. از این رو شکوفایي مسلمانان در این دو قرن هم ریشه در تعاليم اسالمي دارد. هر چند که نقش برخي از 

                                                           
 .177، ص1بحاراالنوار، ج . مجلسي، محمدباقر، [4]4

 .218. پاينده، ابولقاسم، نهج الفصاحة، ص [5]5
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ها را در این باره نباید نادیده گرفت، چنانکه توجه سامانيان و آل بویه به فرهنگ و دانش در دستيابي به حکومت

 [6]6است.چنين پيشرفتي سهم بزرگي داشته 

همچنين  [7]7 اند.به گفته برخي از محققان، سامانيان خوش رفتارترین شاهان و فرهنگ پرورترین ایشان بوده

گوید: این پادشاه، سزاوار آن است که تمام خلق سجستاني در ستایش فضای ایجاد شده در دوران عضدالدوله مي

برخي از حاکمان آل بویه خود  [8]8 و خاصّه اهل دانش و فرهنگ، او را تمجيد و برای بقای ملکش دعا کنند.

دار آن بودند و از این رو، بسياری از دانشمندان را در وزارت و یا امور دیگر به خدمت اهل دانش و یا دوست

نجم هجری در دربار آل بویه و فراهم نمودن گرفتند. حضور فعّال و گسترده دانشمندان بزرگ قرن چهارم و پمي

امکانات علمي و رفاهي برای آنان، گواه راستيني بر نقش مؤثر این خاندان شيعي در به ثمر رساندن رنسانس 

 [9]9 اسالمي است.

های اسالمي حاکميت سياسي هر منطقه به سمت استقالل در این دو قرن علي رغم پيوستگي کلي ميان سرزمين

ای از نوعي سياست مذهبي ها داشت. حاکمان هر منطقهاین مسأله تأثيری هم بر افکار و اندیشه پيش رفت.

های دیرین آموزش و همچنين گرایش کردند و به جهان اسالم  ظهور کرد و در هر منطقه، بنا به سنتجانبداری مي

 [10]10 ها بر افکار دیگر غلبه کرد.حاکمان یکي از این اندیشه

تقالل پيش های مذهبي گوناگوني در آن ایام وجود داشت، امّا هر کدام به سمت اسه اگر چه گرایشخالصه اینک

های شانهنهای مختلف است که خود یکي از رفتند که نشان از آزادی بيان و بيداری افکار و پيشرفت در عرصه

 ید.آتمدن به شمار مي

 الف. علم و دانش در قرون چهارم و پنچم

                                                           
 .71، ص2حسين و دیگران، تاریخ تشيع  حسينيان مقدم،. [6]6

 .72همان، ص. [7]7

 .72همان، ص. [8]8

 .73همان، ص. [9]9

 .330رسول، مقاالت تاریخی، انتشارات دليل، چاپ اول، ص جعفریان،. [10]10
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سالطين آل بویه که بعد از سه برادرِ موسس ـ علي، حسن و احمد ـ، به حکومت رسيدند. اغلب، خود و 

شان کم و بيش دارای معلومات متنوعي بودند و به علم و علماء توجه داشتند. در ميان آنها عضدالدوله فرزندان

شد. عضدالدوله در ادامه سياست توجه به علماء حقوقي برای در زمره دانشمندان زمان خود محسوب مي خود

فقهاء محدثان، پزشکان، مهندسان، ریاضيدانان و... مقرر کرده بود و قسمتي از قصر خود را به حکما و فالسفه 

 [11]11اختصاص داده بود.

توجه در های فراوان و قابلسبت به علما موجب پيشرفتوجود این همه توجه و حمایت از طرف پادشاهان ن

 علوم مختلف شد.

مرحوم شيخ مفيد در دولت آل بویه، حضوری همراه با عظمت و کرامت داشت و عضد الدوله بارها در این دوران 

ان ترین دانشمندبه زیارت وی رفت. شيخ صدوق نيز با دعوت رکن الدوله به ری آمد. سيد رضي ـ یکي از بزرگ

ـ به فرمان بهاء الدوله دیلمي به عنوان نقيب علویان عراق و قاضي القضاه حکومت آل بویه منصوب  شيعي آن زمان 

شد. همچنين مي توان از علمای برجسته ای چون سيد مرتضي، شيخ طوسي و ابن جنيد اسکافي نام برد که  با 

  [12]12دولت آل بویه همکاری داشتند.

که اعداد هندی  النسوی دان،ریاضي ابوالوفای بوزجانيدان، جغرافي استخریتوان به  جز علمای علوم دیني، ميبه 

  [13]13را رایج کرد، و باالخره پزشکان برجسته ای چون المجوسي اشاره کرد که مورد حمایت آل بویه بودند.

من الیحضره الفقيه، تأليف ابوجعفر محمد بن های شيعي در آن دوران نوشته شده مانند کتاب بتعدادی از کتا

علي بن بابویه معروف به شيخ صدوق واالستبصار و تهذیب األحکام تأليف ابوجعفر محمد بن حسن، معروف به 

های روند. همچنين نباید از کتابی شيعه به شمار ميشيخ طوسي که هر سه از کتب اصيل و اصول چهارگانه

پوشي کرد که تا به امروز در مراکز مهم علمي جهان ت شيخ الرئيس ابوعلي سينا چشمالشفاء، القانون و االشارا

 [14]14باشند.مورد توجه اندیشمندان مسلمان و غير مسلمان مي

                                                           
 .73. حسينيان مقدم، حسين و دیگران، همان، ص530اصغر، همان، صیعل فقيهی،. [11]11

 .104. نحوي، سيد سيف هللا، آل بويه حاميان فرهنگ تشيع، ص  [12]12

 .35. کلودکاهن، آل بويه، ترجمه علي بحسراني، ص [13]13

 .74حسين و دیگران، همان، ص حسينيان مقدم،. [14]14



 هاب. کتاب و کتابخانه

هر رشته از  بخانه هم، نسبت به عصرهای دیگر، امتياز داشت، در آن زمان، درعصر آل بویه از نظر کتاب و کتا

ها به وجود آمد. در ایران، ها نوشته شد و با شکوهترین و مهمترین کتابخانهترین کتابعلم و ادب بهترین و نفيس

 هایي بود که در هيچ زماني نظير نداشت.عراق، مصر، کتابخانه

 ها عبارتند از:ها به سرنوشت بد و اندوهباری، دچار شدند. برخي از این کتابخانهانهامّا متأسفانه اغلب کتابخ

 ی عظيم عضد الدوله در شيرازکتابخانه  -1

ها، از کتابی عضدالدوله را در شيراز مشاهده کرده و مقدسي از علمای قرن چهارم از کساني است که کتابخانه

گوید: در ساختمان ی کتابخانه مزبور چنين ميها و نفایس دیگر آن بهره گرفته است. وی دربارهتصاویر، نقشه

بزرگ عضدالدوله در شيراز محلي به کتابخانه اختصاص دارد و چند تن از افراد مورد اعتماد شيراز به عنوان وکيل 

ابي که تا زمان عضدالدوله درباره هر علم یا هر چيز نوشته شده در و خازن، در آن به خدمت اشتغال دارند، هر کت

هایي قرار دارد. کتابهای این کتابخانه موجود است. محل کتابخانه بنائي طوالني است که در هر طرف آن مخزن

ها در اند که نام کتابهایي ترتيب دادهای نهاده شده است. فهرستی جداگانهمربوط به هر علم و فن در حجره

 [15]15دهند.ها جلو در کتابخانه گماشته شده و فقط به افرادِ با عنوان، اجازه ورود ميآن ثبت شده است. دربان

 کتابخانه صاحب بن عباد  -2

رسيد. این های آن به صد بار شتر ميها در آن زمان بوده که تعداد کتابترین کتابخانهاین کتابخانه از معروف

ی او دویست و شش هزار های کتابخانهی کتابه در ری واقع شده بود. طبق گفته خود صاحب، شمارهکتابخان

مجلد بوده است. بسياری از آثاری که در این کتابخانه بود. از آثار فلسفي و کالمي و شيعي بود، که متأسفانه توسط 

 [16]16از بين رفت. 420سلطان محمود غزنوی، پس از سقوط شهر در سال 

 کتابخانه ابوالفضل بن العميد -3

                                                           
 .533اصغر، آل بویه، صعلی فقيهی،. [15]15

 .161و جعفریان، رسول، همان، ص 534صهمان، . [16]16
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ی مسکویه دانشمند برجسته ـ که به مدت هفت سال کتابدار آنجا بود این کتابخانه هم در ری بود که بنابر نوشته

هایي در خصوص هر علم و هر نوع از انواع حکمت و ادب، وجود داشت. هنگامي که به ـ در آن کتابخانه، کتاب

هایش بود وقتي از سالمت آنها آگاه شد به از دست رفتن اموالش ده بود اوّلين سؤال او از کتابخانه او حمله ش

 [17]17اهميتي نداد.

 کتابخانه حبشي -4

حدود  در این کتابخانه [18]18این کتابخانه متعلق به فرزند معزالدوله بود و در بصره شهرت بسزایي داشت.

 و جلد نشده وجود داشت. پانزده هزار کتاب جلد شده

 .های یادشده، وزرا و رجال دستگاه آل بویه نيز عموماً دارای کتابخانه بودندافزون بر کتابخانه

شد از قبيل صورت و نقشه و های گوناگون، اشياء نفيس و ظریف هم نگهداری ميها گذشته از کتابدر کتابخانه

های تراشيده و آنها و انواع کاغذهای مرغوب و قلم هایي به خط مؤلفينخطوط خوشنویسان بزرگ و کتاب

ی بهاء الدوله پسر عضد الدوله، انواع کاغذ سمرقندی و چيزهای دیگر از این قبيل. چنانکه گفته شده در کتابخانه

 [19]19چيني و کاغذهای کهنه و ظریف، وجود داشت.

تواند کتابخانه آیة اهلل مرعشي ای از آن در زمان ما ميها قسمتي از آنها موزه بود که نمونهتوان گفت این کتابخانهمي

 نجفي و کتابخانه حضرت امام رضا )ع( باشد.

 ج. مراکز علمي

 مراکز آموزشي و علمي آن زمان عبارتند بودند از:

 مساجد جامع -الف

                                                           
 .161. همان ص535همان، ص. [17]17

 .161رسول، همان، ص جعفریان،. [18]18

 .همان. [19]19
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از آغاز پيدایش، مرکز پرستش و نيز پایگاه آموزشي بوده است. راجع به استفاده از مسجد به عنوان کالس مسجد 

درس در قرون چهارم و پنجم گفته شده که ابونصر احمد بن عبداهلل بن فضل خيزاخزی امام مسجد جامع بخارا 

محمد رودباری طوسي در جامع بود و در آنجا مجلس درس داشت، همچنين مجلسي هم برای ابوعلي حسين بن 

 [20]20شهر نيشابور برپا شد تا سنن ابي داوود سجستاني را درس دهد.

 خالصه اینکه مساجد مانند زمان پيامبر اکرم )ص( محل تدریس و کسب علم بوده است.

 مدارس -ب

ولت دکمك در شهرهایي همچون نيشابور و مرو و غزنه و بُست مدارسي وجود داشت که این مدارس بعضاً با 

ی مقدسي در قلمرو ی خاصي در علوم مانند حدیث داشته است. به گفتهشده و گاه اختصاص به شاخهتأسيس مي

 اند.های علمي مشغول بودهسامانيان مدارس برپا و بزرگان و استادان به فعاليت

ی آموزشي پيش از ی سُبکي از نخستين نهادهای بيهقي است. این مدرسه به گفتهیکي از آن مدارس مدرسه

مدارس نظاميه و قبل از والدت خواجه نظام الملك طوسي است که به دست ابوالحسن محمد بن شعب بن ابراهيم 

 [21]21 گذاری شد.عجلي بيهقي، فقيه، مفتي، مناظر و مدرس شافعي در کوی )سکّه( سيّار نيشابور پایه

 هادارالعلم -ج

آمدند. های عمومي به حساب ميخانهها کتابها بودند. این دارالعلمالعلمیکي دیگر از مراکز آموزشي آن دوران دار

هجری  383ی شيعه نشين کرخ بغداد در سال ها، دار العلم شاپور بن اردشير بود که در محلهاز جمه این دارالعلم

ت غربي قمری ساخته شد که نخستين مدرسه به سبك جدید بود. درالعلم دیگری هم توسط شریف رضي در سم

همچنين دارالعلم فاطميون در مصر نيز از مراکز آموزشي مهم آن  [22]22 دجله در برابر مقابر قریش ساخته شد.

ی فاطمي مصر، در قاهره تأسيس شد. در این مرکز قمری به دستور الحاکم بامراهلل، خليفه 395دوران بود که در 

                                                           
 .498ص محمد رضا، فرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانيان، انتشارات اميرکبير، ناجی،. [20]20

 .501و498همان، ص. [21]21

 .162رسول، از طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهيان، ص جعفریان،. [22]22



ی رابلس، از شهرهای لبنان کنوني نيز، در اواخر سدهآموزشي تقریباً یك ميليون جلد کتاب وجود داشت. در ط

 [23]23هایي فراوان وجود داشت.پنجم هجری، دارالعلمي  با کتاب

 نظاميّه -د

ی پنجم هجری، خواجه ی دوم سدهی اسالمي بود. در نيمهنظاميه نيز یکي دیگر از مراکز مهم و مشهور دوره 

ها داد و نيشابور و شهرهای دیگر ساخت. افراد مشهوری در این نظاميهنظام الملك مدارسي را با نام نظاميه در بغ

کردند از جمله حکيم عمر خيام، امام محمد غزالي و... نظاميه به خاطر انتسابش به خواجه نظام الملك تدریس مي

 [24]24به نظاميه مشهور شدند.

ها، ند که در این ميان مي توان به رصدخانهافزون بر این مراکز علمي معروف، مراکز آموزشي دیگری نيز وجود داشت

 [25]25 ها و ... اشاره کرد.های علما، خانقاهخانه

 د. معماری

ل از هر ط قبصنعت معماری سده سوّم و چهارم با صنعت معماری دوران گذشته ارتباط نزدیك داشت. این ارتبا

 شد.چيز در طرح بنا ظاهر مي

ی معماری بناها و مقابر واسطههای اسالمي که در زمان سامانيان بنياد شده بود، نفوذ بيهای مقبرهنخستين نمونه

 دهد.پيش از اسالم را نشان مي

های مهم و جدیدی است. چنانکه خشت پخته پيش از زمان سامانيان دارای جنبهبا وجود این، صنعت معماری 

های شد، جای خشتهای مربع کوچك و نازک که در تمامي بناها به کار برده ميپيش اهميت یافته است و خشت

 [26]26شد.خام بزرگ را گرفت و به طور وسيعي در تزئينات استفاده مي

                                                           
 .31اکبر، همان، صعلی والیتی،. [23]23

 .32همان، ص. [24]24

 .515-510محمدرضا، همان، ص ناجی،. [25]25

 .381همان، . [26]26
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 رفت که برخي از آنها عبارت بودند از:به کار مي صنعت معماری در ساختن بناهایي

 مساجد -1

مهمترین و تقریباً تنها نشان ویژه بناهای نخستين اسالمي مسجد است که در هر شهر و روستا از بناهای الزامي 

 [27]27ای به معماری آن شده است.است و از این رو توجه ویژه

بنياد گردید و سپس ساختن مساجد در ایران رایج شد، که ابتدا دار در عراق پس از فتوحات اسالمي مساجد ستون

های های آجری را جانشين ستونشد. امّا چندی نگذشت که پایهی مسجدسازی با ستون پيروی مياز همان شيوه

ی خاص مسجدسازی شد. شيوهدار گوناگون را ابداع کردند که با آجر بسته ميهای قوسسنگي ساختند و طاق

ی ی ایراني به مسجد و از آنجا به بنای مدارس رسمي، که از نيمههانيز با استفاده از ایوان و رواق، از خانهایراني 

 [28]28 شد، راه یافت.ی پنجم هجری برای طالبان علوم ساخته ميدوم سده

 هابيمارستان -2

های اسالمي ترین بيمارستانساخته شد از بزرگ  371بيمارستان عضدی در بغداد که توسط عضد الدوله در سال 

دار و دربان و پيشکار و ناظر حضور داشتند. ای پزشك و خزانهشده است. در این بيمارستان عدهمحسوب مي

عضدالدوله دستور داد تا آنچه از دارو و شربت و فرش و وسائل دیگر الزم بود، در آن فراهم سازند و بزرگترین 

 [29]29ره آن معين نمود.پزشکان آن زمان را برای تصدی و ادا

البته برخي محققان بر این باورند که عضدالدوله این بيمارستان را بنا نکرده بلکه آن را تعمير کرده بود و این 

بيمارستان از قبل و از زمان مقتدر و مکتفي از خلفاء عباسي در بغداد وجود داشت. در هر صورت طبق آنچه که 

اند عضدالدوله نسبت به این بيمارستان عالقه فراواني دیك به زمان او نوشتهنویسندگان معاصر عضدالدوله یا نز

ی طوری که بهترین پزشکان آن زمان را از نواحي مختلف گردآورد و برای خدمت در آن و معالجهداشت به

                                                           
 .381همان، ص. [27]27

 .105اکبر، همان، صعلی والیتی،. [28]28

 .746ر، همان، صاصغعلی فقيهی،. [29]29



را بيماران تعيين کرد. در این بيمارستان مجلس درسي هم ترتيب داد تا شاگردان مسائل مربوط به علم طب 

 [30]30فراگيرند.

 هاآرامگاه -3

 390رود. از حدودو سال ها نوع دیگر از معماری اسالمي به شمار ميها که در کنار مساجد و مدرسهبنای آرامگاه

 ی نهم هجری رواج داشت.تا پایان سده

( که بعدها 397ل این بناها در آغاز بيشتر ساده بود، مانند بنای آرامگاه قابوس وشمگير در گنبد قاموس )به سا

 ن شد.های مفصّل کاشي معرّق مزّیهایي ایجاد شد که به نقشنمای خارجي آن تزیين یافت. کم کم آرامگاه

ی چهارم هجری ساخته شد، بنای آرامگاه شاه نخستين بنای اصيلي که به دست معماران ایراني در اوایل سده

 [31]31های باشکوه قرار گرفت.دیگر آرامگاهاسماعيل ساماني در بخارا بود، که سر مشق برای ساخت 

 اقدامات عمراني دیگر -4

ها بازسازی شود و به کساني ی بازمانده از جنگهای مخروبهعضد الدوله برای زیباسازی شهر، دستور داد خانه

ای ی رها شدههای تقریحي تبدیل کرده و باغهاهای زیادی را به بوستانکه توانایي مالي نداشتند. وام داد تا زمين

ها ها و جایگاه خاکروبه و مردار شده بود، با سبزه و گل، آباد شود. به گفته مسکویه، این گلکه ویرانه و النه سگ

شد. عضد الدوله همچنين نهرهای زیادی که خشك شده و به زیر از فارس و دیگر شهرها به بغداد آورده مي

عالوه بر بغداد آل بویه در شهرهای  [32]32آب در آنها جاری شد.خاک رفته بود را الیروبي کرد که در اثر آن، 

ی کُرا بر رودخانه« بند عضدی»و یا « بند امير»دیگر هم اقدامات عمراني مهمّي انجام دادند از جمله سد عظيم 

 [33]33واقع در حد فاصل شيراز و اصطخر که سبب رونق کشاورزی آن منطقه شد.

                                                           
 .748-747همان، ص. [30]30

 .105اکبر، همان، ص والیتی، علی. [31]31

 .78حسين و دیگران، همان، ص حسينيان مقدم،. [32]32

 .79حسين و دیگران، همان، ص حسينيان مقدم،. [33]33



هجری کاخي بنام الزهراء بنا کرد که هم منزل و هم سنگر و دژ به  368سال همچنين منصور بن ابي عامر در 

شمار ميرفت. منصور این کاخ را در کنار رود قرطبه برپا ساخت و صنعتگران و کارگران فراوان در اطراف آن 

رها در آن کاخ ها و انباهای بسيار از آن جمله دفتر خانهبکار انداخت و برج و باروی آن را برافراشت و ساختمان

ها و ها و عمارتبنا کرد و حوالي آن کاخ را به وزیران و نویسندگان و دبيران خویش واگذارد و بزودی کاخ

 [34]34بازارها در آن محل پدید آمد.

 بنديجمع

همترین زمينه ها بعد از زمان پيامبر )ص( برای مسلمانان بوده است، که مدورانترین قرن چهار و پنج از طالیي

ای ه ویژهشان در آن دوره وجود حاکماني است که علما را به رسميت شناختند و جایگاپيشرفت مسلمين و تمدن

همه قشرهای  برایاند که در پيشرفت علوم و پرورش استعدادها برای آنها قرار دادند و هميشه پشتيبانشان بوده

در این دو قرن  طور که اشاره شده دولت آل بویه زمينه بود برای تمدن اسالميجامعه بسيار مؤثر بوده است. همان

بود با  شد. که  در فرهنگي پيش از همهها بسيار دیده ميکه همين جهت هم در قلمرو حکومتشان این پيشرفت

 های بزرگ و مجلل.ساختن کتابخانه
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