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 چکیده

رشود و اعوت آ آن در وموموت  کردن جایگاه علوم انسانی و چگوونگیهدف این مقاله مشخص

بندآ علوم و واکميوت جریانوات بویه دوره بارزآ را در تاریخ ایران رقم زدند. طبقهباشد. آلبویه میآل

هوا و فرهنگوی پدیود آورد و نوآورآ-گرا بر جامعوه، شورایم مناسوبی را بوراآ شوموفایی علمویعقل

بویوه بوراآ اعوت  و یافت. آلود، گسوترشهواآ موجوهوا و ررفيتگيرآ از قابليتها با بهرهخ قيت

گيورآ از عناصور و شموفایی علوم انسانی نيازآ به تقليد یا اقتباس نداشتند و کافی بود در کنوار بهره

هاآ وممتی ایران باسوتان و پشوتوانه-هاآ اخ قیاآ موجود، به گنجينهاجزاء متون فلسفی و ترجمه

با  آگاهی، موجب مطالعه و بازبينی و نقد آثار موجود، تطبيق آنخود مراجعه نمایند. دستيابی به این خود

سازآ آنها گردید. در نتيجۀ ومایت ومومت و آزاداندیشی واکم بور ها و نيازهاآ جامعه و بومیدغدغه

هاآ اسو م، کار بسوتن اصوول آن در کنوار توصويهجامعه، متونی ترکيبی و کاربردآ پدید آمد که بوه

ينش و بصيرت مردم و س مت فمرآ اجتماع گردید. روش این پژوهش، گردآورآ ساز اعت آ بزمينه

باشد و شيوه ارائه مطالوب بوه صوورت گيرآ از منابع میاآ و بهرهها به صورت مطالعات کتابخانهداده

 تحليلی است.-توصيفی

 گرایی. سازآ، عقلعلوم انسانی، آل بویه، فلسفه، بومیها:کلیدواژه

                                                           
   ptorkamanyazar@gmail.com یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه خیتار پژوهشمده استاد۱
 amenehnajafzadeh@yahoo.com یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه ،یاس م دوره رانیا خیتار ارشد یکارشناس۲
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 مقدمه
هاآ تحقيقی هاآ پيشرفت علمی کشورها، سنجش و ارزیابی فعاليتامروز یمی از م ک در جهان

باشود  هاآ علووم انسوانی میهواآ گونواگون از جملوه شواخهو پژوهشی آنها در عرصه علوم و دانش
همچنين بهبود زندگی فردآ و اجتماعی و رسيدن به سوعادت دنيووآ و اخوروآ کوه در دیون اسو م 

ت و تربيت افراد جامعه، همواره نيازمند و منوط به آشنایی و تودوین علووم انسوانی مطرح است و هدای
اآ براآ این علوم ایجاد نموده و هموواره موورد باشد، این شرایم در طول تاریخ جایگاه ویژهجامعه می
 اآ از اهل نظر و فلسفه و وممت قرار داشته است. در وال واضر نيز اس می کردن علوومتوجه طایفه

باشود. بررسوی وضوعيت علموی کشوورمان در سازآ آن در مجوامع علموی مطورح میانسانی و بومی
هواآ علموی و شوموفایی علووم انسوانی در هوا و خ قيتدهد که نوآورآهاآ مختلف نشان میدوره
 هایی از تاریخ ایران نمود و رهور چشمگيرآ داشته است. برهه

هواآ باشد. در ایون دوره ومومتدر تاریخ ایران می قرن سوم و چهارم هجرآ جزء قرون پرتماپو
ها، آل بویه موفوق شودند کنار ایران درصدد کسب استق ل بودند. از ميان این دولتومحلی در گوشه 

هاآ مرکزآ و جنوب غربی ایران از نفوذ خ فت عباسی، بر بغداد نيوز مسولم ضمن رهاسازآ قسمت
نظيور جهوان اسو م را د که یک جریان علموی قدرتمنود و بیشوند. آنان در شرایطی به قدرت رسيدن

مذهب ضمن همراه شدن بوا گفتموان علموی  عنوان یک دولت ایرانی و شيعهفراگرفته بود. آل بویه به
این عصر، با خدمات و دستاوردهاآ علمی جدید، شموفندگی و پویوایی ایون فیواآ علموی را رونوق 

شود  ختلف علوم انسانی از جمله فلسفه و وممت مربوط میهاآ مبخشيدند که بخشی از آن به شاخه
هاآ فمرآ و مذهبی این دوره، قوادر بودنود اهميوت و اعتبوار ها در وراآ تفاوتکه این دانشطورآبه

خود را وفظ نمایند و روند تماملی خود را استمرار بخشند و وتی در تقریوب موذاهب گونواگون و رفوع 
فرهنگوی ایون دوره از تواریخ ایوران، نقطوه اوجوی را نشوان -ش علمیاخت فات کارساز باشند. درخش

هاآ علموی و فرهنگوی هور برانگيز است. از آنجا که بررسی علت و عوامل پيشورفتدهد که تأملمی
هواآ دیگور تواریخ از جملوه اآ براآ پيشرفت دورهعنوان الگو و تجربهتواند بهدوره از تاریخ ایران می
سواز پيشورفت علووم داشته باشد، الزم است بررسی گردد که چه عوواملی زمينهدوران کنونی، کارایی 

اند و چه تدابير و راهمارهایی در جهت تطبيق علوم انسوانی بوا شورایم و انسانی در عصر آل بویه بوده
هاآ علمی در این دوره ها و خ قيتمقتیيات زمان صورت گرفته است؟ و از این رهيافت، چه نوآورآ

اآ درصودد بررسوی تحليلی و منابع کتابخانوه-ه است؟ این پژوهش با تميه بر روش توصيفیپدید آمد
 باشد.شده میمباوث مطرح
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 پیشینه موضوع
گوذاران آنهوا وتوی از پایه 6هاآ دیگر اهول دانوش، اندیشوه و تفمور بودنود.ایرانيان بيش از ملت

ان شهرهایی مانند رآ و همدان مرکوز شدند و در ایران باستهاآ عقلی و استداللی محسوب میدانش
 2دادنود.هاآ فمرآ و استداللی بود و دانایان این فن)مغان( آنهوا را آمووزش میتعليم و آموزش دانش

هاآ دینی ایرانيوان ماننود اوسوتا و بنودهش خوالی از میوامين اخ قوی و فلسوفی نبوود و هور کتاب
 9نمود.عوت میاآ را به تفمر و تأمل در بنيان هستی دکنندهمطالعه

هاآ مختلوف علووم انسوانی از جملوه فلسوفه، ومموت، اخو ا، الهيوات، در ایران باستان شواخه
ها نسبت به سایر علوم از النفس)روانشناسی( و ریاضيات همواره مورد توجه قرار داشتند. این دانشعلم

وان ارزشومند و عمق و غناآ بيشترآ برخوردار بودند و وتی از نظور تربيتوی بوراآ تربيوت نسول جو
هایی از آن را در مراکوز آموزشوی خوود لذا ایرانيان باستان همواره شاخه 9شدند کاربردآ محسوب می

هاآ علوم انسوانی از ها از جمله مراکز تعليم و آموزش شاخهنمودند. در آن روزگار، آتشمدهتدریس می
بسيارآ از متوون  5ها مسلم بودند.شآمدند و مغان ایرانی بر این دانجمله وممت و فلسفه به شمار می

هایی چون اصطخر فارس و آذرگشنسب و همچنين دیگر هاآ آتشمدهها در کتابخانهو منابع این دانش
 1شد.شاپور نگهدارآ میمراکز علمی از جمله دانشگاه گندآ

ه در جریان ترجمه متون مختلف در دوره اس می، بخشی از این آثار ترجموه گردیود و موورد توجو
با به قدرت رسيدن متوکل عباسی در اواسم قرن سوم، سختگيرآ نسبت  0واکمان و مردم قرار گرفت.

در دوره وموموت آل بویوه و در اثور  8هاآ استداللی پدید آمد و تقليد جانشين تعقول گردیود.به دانش
نسانی نيوز انعطاف واکم بر فیاآ این عصر، در کنار تحقيق و پژوهش در ووزه علوم گوناگون، علوم ا

 رشد و اعت آ بيشترآ یافت.  

 بندی علوم، تثبیت جایگاه علوم انسانیطبقه
شد که جامع همه علوم باشد و یا به فراگيورآ آنهوا ها فيلسوف و وميم به کسی گفته میتا مدت

هاآ علوم گوناگون ثابوت شود کوه تدریج با افزایش سطح معلومات و دانستهاشتغال داشته باشد اما به
ها مسلم گردد و عقول وموم طور کامل بر تمام دانشتواند بهفرد در فرصت کوتاه عمر خود نمی یک
بندآ محسووب کند که علوم مختلف از یمدیگر تفميک شووند. فوارابی از پيشوگامان ایون تقسويممی
مينوه وآ اولين فيلسوف ایرانی بود که قبل از استقرار آل بویوه در بغوداد، اقوداماتی در ایون ز 3شد.می

مرور تمميل گردید. توا وسيله دیگر دانشمندان و فيلسوفان تداوم یافت و بههاآ او بهانجام داد. فعاليت
 گردید: بندآ علوم توسم فارابی، علوم رایج ميان مسلمانان به دو دسته کلی تقسيم میقبل از طبقه

انند پزشمی، نجووم، فلسوفه، شدند و شامل علومی م. علوم معقول که از راه فمر و اندیشه کسب می6
 منطق، ریاضيات، الهيات و ... بودند.
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آمدند و به قرائت قرآن، ودیث، فقه، ک م و ... . علوم منقول)علوم عربی( که از راه نقل به دست می2
 69گردید.اط ا می

هاآ مناسبی براآ رشد علوم مختلف فوراهم بوود اموا از زموان اگرچه در اواسم قرن سوم فرصت
هوایی کوه هایی نسبت به آموزش و رواج علوم عقلی اعمال گردیود و گروهگيرآل عباسی سختمتوک

فشار قرار گرفتند و اعتقاد به تسليم و تقليد و برترآ نقل بور اهل بحث، منارره و استدالل بودند تحت
هوا و مرور ایون دانشعقل و همچنين محدود کردن دایره عقل و اوترام به روایات گسترش یافت و به

گونه هجرآ این 203اثير در شرح رویدادهاآ سال ابن 66ف سفه و متفمران در شمار ملحدان درآمدند.
 آورد: می

هواآ کو م و جودل و فلسوفه، ممنووع شودند و در این سال وراقان از فوروش کتاب
 62هاآ فلسفه و آزار آنان در این زمان امرآ عادآ بود.سوزاندن کتاب

عقلی تا جایی ادامه داشوت کوه پورداختن بوه آنهوا باعوث قطوع مقوررآ و  بدبينی نسبت به علوم
( به این علوم موجب قطع مستمرآ و متهم 922بلخی)م سهلشد، گرایش اومدبنمستمرآ اساتيد می

هاآ پژوهان به علوم و دانشگاه توجه دانشها هيچبا وجود این سختگيرآ 69شدن وآ به کفر گردید.
باشد و قرآن نيز در آیات متعدد بور ایون سان ذاتاً موجودآ متفمر و کنجماو میعقلی قطع نشد، زیرا ان

شود که از سوآ دیگر، رشد و بالندگی علوم و مراکز علمی هر ملتی زمانی محقق می 69امر تأکيد دارد 
هاآ مستعد از قيدوبند تقليد و عادات موروثی رها گردند و بناآ بحث، تحقيق، جدال و فمرها و اندیشه

 65اصطماک افمار گذاشته شود.
نشينی نمردند و گاه عقبهاآ موجود، ع قمندان علوم عقلی هيچبر این اساس با وجود محدودیت

بازار درس و مناررات تعطيل نشد و آموزش این علوم بنا به شورایم موجوود در مجوالس خصوصوی و 
آمد ابوبشورمتی فيلسووف مسويحی،  اغلب در منازل دانشمندان دنبال گردید. زمانی که فارابی به بغداد

در همووين ایووام بووود کووه فيلسوووفانی ماننوود  61کوورد.صووورت خصوصووی توودریس میفوون منطووق را به
هواآ عقلوی وجوود اعتمادآ کوه نسوبت بوه دانش( عليرغم بی256-969رازآ)زکریاآابوبمرمحمدبن
عصور ابونصور آ کوه همگرایی اقدام نمودنود. واآ در نشر و اشاعه عقلهاآ گستردهداشت به فعاليت

هاآ عقلی از جمله فلسفه تا آنجا پيش رفت که عقول را یگانوه مزیوت فارابی بود و در توجه به دانش
ها بور آثوار آدمی دانست و فلسفه و روش اخ قی خود را بر آن استوار ساخت. رازآ بوا نگوارش ردهیوه

ی را بوراآ شوموفایی علووم انسوانی ف سفه پيشين مانند کندآ و نقد آراء و افمار آنها شرایم مناسوب
فراهم آورد و اگرچه با نگارش آثارآ مورد اتهام قرار گرفت اما در زموان آل بویوه توجوه بوه آثوار او و 

گيرآ از میامين و مفاهيم موجود در آنها در ميان متفمران و اندیشمندان این عصر امورآ رایوج بهره
 60بود.
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هاآ مذهبی رواج داشت و مجوالس ها و گروهن فرقههاآ فمرآ ميابا وجود این شرایم، کشممش
بحث و مناررات به محافل دشمنی و نفی مذاهب مختلف تبودیل شوده بوود  از سووآ دیگور، تأکيود 

هاآ فمرآ از جمله معتزله به بررسی مبانی فقهی به کمک عقل، شبهاتی را در مسائل اعتقادآ جریان
ران و عالموان و ایجواد موازنوه در علووم، همچنوين براآ کاهش منازعات ميان متفمو 68بهوجود آورد.

ها و خألهایی که در برخی از آنها وجود داشت الزم بوود کوه مطالعواتی بور روآ برطرف شدن کاستی
علوم گوناگون انجام شود و جایگاه و ارزش هر یک از آنها مشخص گردد تا ضمن گشوده شودن راز و 

گيورآ از ایون تدآ و جوینده علمی آسوان باشود و بهرهرمز هر یک، مراجعه به این علوم براآ هر مب
جانبوه بشور در گوروآ توجوه و سوعادت و رفواه همه 63تر گوردد.ها در جامعه عمومی و همگانیدانش
 29باشد.گيرآ از تمام علوم در کنار هم میبهره

اموا اگرچه قبل از فارابی، کندآ فيلسوف بزرگ عرب، نظراتی در زمينه تقسيم علووم ارائوه نموود 
آورد. از نظر کنودآ علووم وجود میهایی در قوه تفمر و اندیشه انسان بهنظرات او در عمل، محدودیت

شدند. علم الهی شامل دانشی بود که خداآ متعوال به دو قسمت علوم الهی و علوم انسانی تقسيم می
علووم الهوی را  باشود. کنودآترین شمل آن فلسوفه میبخشد و علوم انسانی که عالیبه پيامبران می

شوود کوه هرگوز از یافتن به معرفتوی ميسور میدانست زیرا از این راه دستتر از علوم انسانی میعالی
توان به آن رسيد  بنابراین باید وقایق عالم ووی را)همچون آفورینش جهوان از طریق علم بشرآ نمی

اثبات نباشد و یوا وتوی قابل نيستی یا رستاخيز جسمانی مردمان پس از مرگ( اگر هم با علم و فلسفه
هاآ فلسوفی کنودآ و رازآ را بور فيلسووف توأثير اندیشوه 26مخالف باشد، بدون چون و چرا پذیرفت.

توان انمار کرد. رهور فارابی نقطه عطفی در تاریخ علوم عقلی بوود کوه در دانشمند ابونصر فارابی نمی
داشت. او بوا درایوت و تيزبينوی بوه  گسترش خردورزآ و تفمرگرایی در دوران ومومت آل بویه نقش

گونه که هست)وقيقت( به دور از ساماندهی علوم مختلف اقدام نمود و علم را درک واقعی چيزآ بدان
و براآ آنمه علومی مانند فلسفه و منطق را از اتهامات مبرا سازد اقدام به گردآورآ 22لغزش تعریف کرد

و از همبستگی و ارتباط علوم بوا 29منطق اشاره شده بود اوادیث پيامبر نمود که در آنها به علومی چون
گونوه هم و ایجاد و پدید آمدن آنها از یمدیگر سخن گفت و علوم را به ترتيب اهميوت و کواربرد بدین

 بندآ نمود: طبقه
. علم مدنی و فقه و ک م که هور 5. علم طبيعی و الهی، 9. علم تعاليم، 9. علم منطق، 2. علم زبان، 6

بندآ دیگر، علوم را به دو بخش شدند. فارابی در یک تقسيمهاآ فرعی تقسيم میآنها به شاخهیک از 
بندآ نمود و ریاضيات، طبيعيات و الهيات را در بخش نظرآ و فقه، ک م و علوم نظرآ و عملی دسته

 مدن)اخ ا و کشوردارآ( را در بخش عملی قرار داد.
اشد که او خود را در علوم خاصی محدود نسواخت و تنهوا بوه باقدامات فارابی بيانگر این نمته می 

کارگيرآ شایسته هر یوک از علووم و فوایود آن را در توضيح و معرفی علوم اکتفا ننمود، بلمه نحوه به



 93شماره   - 31 زمستان -زدهمسيسال  -پژوهشنامه تاریخ                                                                    1

زندگی واقعی روشن ساخت و مشخص کرد که مث ً براآ طلب معاش و اص ح زندگی دنيوآ باید بوه 
اآ اثبات آراء و افعال، پورداختن بوه کودام علووم ضورورت دارد. او بوا ها رفت و یا برسراغ کدام دانش

هوا و فنوون کارگيرآ دانشمشخص کردن کاربرد عملی هر علم و مشاغل مرتبم با آنها، ضرورت بوه
گوردد  مربوط به هر شغل را مشخص نمود که به کار بستن آنها موجوب ارتقواء مشواغل مربوطوه می

وسيله نجاران، آهنگران و معماران باعث موفقيت بيشتر آنهوا، ه عملی بهکارگيرآ هندسطور مثال بهبه
اآ را بور روآ هواآ توازههواآ او در ایون راه، افقشوود. ت شکسب نتوایج بهتور و سوود بيشوتر می

ها و هاآ فمرآ و عقيدتی گسترده ميوان فرقوهبا وجود کشممش 29پژوهان گشود.ع قمندان و دانش
عملمورد ایون  25ف که همچنوان در سراسور دوران آل بویوه اسوتمرار داشوت،هاآ مذهبی مختلگروه

توجهی در ميان دیگر اندیشمندان عصور آل بویوه داشوت و آنهوا نيوز بوه فيلسوف ایرانی، بازتاب قابل
 اقداماتی در این زمينه روآ آوردند: 

الصفا در جهوت هجرآ( ت شی از سوآ گروه اخوان 959. در اواسم ومومت آل بویه)در ودود سال 6
بندآ علوم صورت گرفت. این گروه انواع علوم را به سه بخوش اصولی شوامل ریاضوی، علووم تقسيم

هایی بود. آنوان بندآ نمودند که هر یک داراآ زیرشاخهشرعی و وضعی، علوم وقيقی و فلسفه تقسيم
 21دو رساله مدون ساختند. و این علوم را در قالب پنجاه

 909العلوم)در وودود سوال وسيله ابوبمرخوارزمی و نگارش کتاب مفاتيحزمينه به . اقدام دیگر در این2
هوا دانسوت و تو ش کورد هجرآ( آغاز گردید. وآ مطالعوه ایون کتواب را راه ورود بوه انوواع دانش

اصط وات رایج ميان دانشمندان علوم گوناگون را گردآورآ و سپس به تعریف و بررسوی آنهوا اقودام 
بنودآ کارگيرآ علوم مختلف در زندگی عملی سخن گفت. او در یوک طبقهی از فواید بهنماید. خوارزم

بندآ فارابی از علوم را به دو دسته علوم شریعت)علوم عربی( و علوم عجم)غيرعربی( تقسيم کرد. طبقه
ز بوه ایون العلوم، طب، کيميا و تاریخ را نيی از ارسطو بود و نه اس م و خوارزمی در مفاتيحعلوم به تأسه

 20بندآ اضافه نمود.تقسيم
بندآ دیگرآ که در زمان وموت آل بویه صورت گرفت، نظم و ترتيبی بود کوه در عملمورد . تقسيم9

بندآ نمود ندیم مشهود است. وآ علوم زمان خود را در ده مقاله تقسيمنویسندگان و وراقانی مانند ابن
 28که هر یک داراآ اجزایی بود.

شود که در کتاب شفا علوم رایج را در چهار بخش اصولی سينا مربوط میر به ابوعلیبندآ دیگ. طبقه9
شود. او ضومن تفميوک علووم و بندآ کرد که شامل منطق، طبيعيات، ریاضويات و الهيوات میتقسيم

مشخص کردن جایگاه هر یک از آنها، بوه مقایسوه آنهوا بوا یمودیگر پرداخوت و دربواره ارتباطوات و 
هاآ خاصوی وآ نخستين دانشمندآ است که دیدگاه 23توضيحات مفصلی ارائه نمود.هاآ علوم تفاوت

کنود کوه از برهوان گفتگوو می در امر آموزش و تربيت داشت و در کتاب شفا در فن پونجم از منطوق
 99دهد.گانه تعليم و تعلهم را نيز مورد بررسی قرار میهاآ شششيوه
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هاآ گوناگون، فرصوتی را بوراآ شوناخت کاسوتی هاآبندآ علوم ضمن تثبيت جایگاه دانشطبقه
هاآ اجتمواع و علوم مختلف و جبران آنها فراهم نمود و توانست پاسخگوآ بخشی از نيازها و دغدغوه

هاآ هوا و کشوممشکوه در درگيرآطورآعامل توجه بيشتر به مباوث عقلی و علوم انسانی باشد  به
هاآ نما و بدون مایه متمایز گردند و افمار و اندیشوهالمهاآ مذهبی، دانشمندان وقيقی از افراد عگروه

 هاآ علمی و تحقيقی و خ قيت و نوآورآ سوا یابند.مستعد به عرصه

 کننده علوم انسانیگرا، هدایتهای عقلجریان

هاآ فمرآ شمل متفاوتی گيرآ مجالس علمی و نيز ووزهبا به قدرت رسيدن آل بویه، روند شمل
هاآ علمی و مناررات در ایون کميت روح تساهل مذهبی، فراوانی مجالس و انجمنبه خود گرفت. وا

تورین کارگيرآ استدالالت عقلی در فهوم مبوانی دینوی و علموی از مهمدوره و همچنين استفاده و به
رغم گيورآ از بيونش عقلوی بوهتوان گفت بهرهشود و میهاآ فرهنگی این عصر محسوب میویژگی
هاآ نقلی و اصحاب ودیث، تقریباً در کليه مبانی فقهی و اعتقوادآ نيوز ان دانشهاآ طرفدارمخالفت
هواآ موذهبی آنچنوان رشود گرایی در وراآ اخت فات موجود ميان گروهدر این عصر عقل 96راه یافت.

یافت که پيوندآ را ميان متفمران این عصر پدید آورد و پرداختن به علوم عقلی مشخصه اهل بيوان و 
سوينا و گرایی از جمله وجوه مشترک فيلسوفانی مانند مسمویه، عوامرآ، ابن. تمای ت عقلقلم گردید

بابویه و متملمانی از جمله شويخ مفيود، سيدمرتیوی و شويخ طوسوی متفمران برجسته شيعه مانند ابن
 92شد.محسوب می

و خألهواآ ها هاآ عقلی و استداللی و جبران کاسوتیاز جمله عوامل تأثيرگذار در گسترش دانش
هواآ گرا بودند که با استفاده از آزادآ بيان و قلم به فعاليتهاآ عقلعلمی در جامعه عصر بویه، گروه

فرهنگی اقدام نمودند و تحرکی را در سطح جامعه پدید آوردند. آنان با تشميل مجالس مفيود و پرثمور 
انواع متون و رسوایل، نقوش وچرا و همچنين نگارش مانند جلسات منارره و پرداختن به بحث و چون

هاآ متفموران داشوتند. در پرتوو مؤثرآ در شموفایی استعدادهاآ فمرآ عمومی و بارور شدن اندیشه
در اداموه نگواه  99هواآ گونواگون فوراهم گردیود.چنين محيطی بود که بالندگی علوم انسانی و دانش

 هاآ فمرآ رایج در عصر بویه داریم:مختصرآ به جریان

 فاالصاخوان. 1
ها و آراء موجود در جامعه مانند افمار عرفانی اف طوون و این جمعيت سرهآ، درصدد تلفيق اندیشه

کردند که آراء موذهبی را فيثاغورث و صوفيه و همچنين برخی از مبانی فقهی شيعه بودند و ت ش می
مجوالس درس زیسوتند و المللی بصوره میبا عقل و منطق منطبق سازند. آنان در محيم فرهنگی بين

هاآ منوابع هنودآ، یونوانی، آنها با الهام از تأليفات و ترجموه 99گردید.طور مخفيانه تشميل میآنها به
هاآ متعدد فلسفی موفق به نگارش پنجاه و دو رسواله در موضووعات فلسوفه، ایرانی، سریانی و کتاب
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آنجا که نویسندگان این رسوایل  و این آثار را ميان مردم پراکنده نمودند. از95منطق، ریاضی و ... شدند
داد. بسويارآ از موردم ایون منوابع را مشخص نبود شک و شبهه و تعارضات را در جامعه گسترش می

و گاه درصودد تحقيوق و پوژوهش  91دادندکردند و مطالب آنها را به امامان شيعه نسبت میمطالعه می
لسات منارره با ویور ف سوفه بوه شومل این جمعيت با برگزارآ ج 90آمدند.ها برمیدرباره این نوشته

اآ را در ميان جمعيت واضر و قشرهاآ مختلف مردم خصوصی و گاه در مألعام، شور و شوا گسترده
و 98هاآ آنوان بودنودمنود بوه شونيدن دیودگاهآوردند. پادشاهان و دولتموردان آل بویوه ع قهپدید می
هاآ ین دولتمردان و پادشاهان بود که اندیشوهکردند. با ومایت اهاآ مجالس آنها را پيگيرآ میبحث

هاآ علمی رآ و اصفهان و وتی به نوواوی غورب قلمورو این گروه تقویت گردید و از بغداد به محيم
 93اس می تا اندلس راه یافت.

 تصوف. 2
هاآ استداللی بودند، جریان تصووف بوود. ایون هاآ فعال که در ابتدا مخالف اندیشهاز دیگر گروه

گرا از جملوه هاآ عقلهاآ ضداستداللی خود فاصله گرفتند و تعام تی با گروهتدریج از اندیشههگروه ب
الصفا باز کورد و وتوی برخوی از هاآ آنان راه خود را به رسایل اخوانالصفا برقرار نمودند. اندیشهاخوان

در کنار  99نی خود افزودند.شناسی را مطالعه نمودند و به نظرات عرفاآراء و افمار فلسفه شيعی در جهان
اآ دیگور از آنهوا از عوده 96هاآ متصوفه که گرایش به معرفت قلبوی داشوتند،تعدادآ از اعیاآ گروه

دادنود و بوه ارشواد هاآ خود مجالسی ترتيوب میاآ با مردم برخوردار بودند و در خانقاهارتباط گسترده
تووان بوه پرداختنود  در ایون رابطوه میمیورزیدند و به تدوین اصول اعتقادآ خوود مردم مبادرت می

اصوفهانی بوود و کتوابی بوه نوام ابومنصور صوفی ونبلوی اصوفهانی اشواره نموود کوه معاصور ابونعيم
 92شد.را نگاشت که از آثار ارزنده صوفيان این دوره محسوب می« الخاصنهج»

 معتزله. 3
وجوش اگرچه جنب 99شد.سوب میاآ ميان مسلمانان محهاآ اندیشهترین جریانمعتزله از قدیمی

هاآ آنان با فرهنگی آنها در قرون قبل با فرازوفرودهایی همراه بود، در دوران ومومت آل بویه فعاليت
محور تماپوهاآ معتزله ارج نهوادن بوه عقول بوود. آنوان اعتقواد  99اقتدار بيشترآ در جامعه دنبال شد.

اعیاآ این جریان، اغلوب  95و بد تميز قائل شود. داشتند که عقل این توانمندآ را دارد که ميان نيک
ی دیگر از وارس و نواوورآ، ف 91فهان،وهرهایی مانند اصوداد بودند و همچنين در شوایرانيان ساکن بغ

جمله کرمانشاهان)قرميسين(، خوزستان و نيشابور طرفدارانی داشتند. یمی از مراکز علموی موروج ایون 
 دارد:باره ارهار میکه مقدسی در ایننانچ 90اندیشه، دارالعلم رامهرمز بود 

طور دائموی ویوور دارد و بور اسواس در این مرکز علمی یک استاد علم ک م به
 98دهد ...اصول ک می معتزلی ک س درس تشميل می
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طرفداران این جریان ع قه خاصی به برپایی مجالس منارره و مباوثات نظرآ و اثباتی داشوتند و 
کردند. بخشی از ادله و اسوتنتاجات جلسوات الل و منطق را در ميان مردم تبليغ میگيرآ از استدبهره

شد که پيروان ادیانی ماننود مسويحيان، منارره آنها به فلسفه یونان و وممت ایران باستان مربوط می
گونوه کردنود. طرفوداران معتزلوه هيچیهودیان و زردشتيان نيز در مباوثوات خوود از آنهوا اسوتفاده می

هواآ توانستند در گفتگوهوا و بحثدودیتی براآ استفاده از ادلهه و براهين سایر ادیان نداشتند و میمح
 93مند شوند.خود از آنها بهره

هاآ مذهبی مختلف باعوث آزاداندیشی این جریان و تمایل به برقرارآ رابطه با ادیان رایج و گروه
جمله شيعه ماننود شويخ مفيود، سيدمرتیوی و شد که برخی از رهبران و متفمران مذاهب گوناگون از 
تنوخی، شواعر و ادیوب و از و وتوی ابوالقاسوم 59شيخ طوسی پيوندهایی با این جریوان برقورار نماینود

گراآ خالص بودند و همه اموور از جملوه پيروان معتزله عقل 56شاگردان سيدمرتیی به معتزله پيوست.
 52در کنار عقل به ایمان و ووی نيز اعتقواد داشوتند. سنجيدند اما شيعيانودیث و تفسير را با عقل می

یمی از عواملی که روند ارتباط ميان شيعه با معتزله را)عليرغم وجود اخت فات ميان آنها( تسهيل نمود، 
از دیگور عوواملی کوه در پيونود  59اعتنایی معتزله به نقليات بود که با مقاصد شيعه مطابقت داشت کم

کوه بوود تو ش مجدهانوه و مشوارکت معتزلوه در تفسوير قورآن بوود، چنان ميان این دو جریان موؤثر
عباد در ایون موورد ارهوار بن( تفسيرآ بر قرآن نگاشت و صواوب985رمهانی)م عيسیبنعلیابوالحسن

 59نمود که دیگر جایی براآ فعاليت ما در این زمينه باقی نمانده است.
ماميه و معتزله وجود داشت، روابم ميان اهل سنت توجهی که ميان شيعيان اعليرغم تعام ت قابل
همچنين تماپوهایی از سوآ شويعيان زیودآ  55هایی همراه بود.ها و درگيرآبا این جریان با کشممش

وجود آمد و بزرگان و فقهاآ آنان به این جریوان  در گرویدن به این جریان و آموختن اصول معتزله به
آ این جریان، تشميل مجالس مباوثات و منواررات را گسوترش هاتحقيقات و فعاليت 51متمایل شدند.

الشرایع یادآور طریقه بابویه در کتاب عللهاآ کاوشگرآ ابنداد و بازار تأليفات رونق گرفت، وتی شيوه
گرایی وتی به محافل خووارج نيوز راه یافوت  در هموين راسوتا جریان عقل 50اندیشمندان معتزلی بود.

خر)نزدیک مرز کرمان( براآ بر وق نشان دادن عقایود خوود بوه نگوارش خوارج ساکن در شرا اصط
 58هایی دست زدند و مجالس منارره پرشورآ برپا نمودند.کتاب

عبدالجبارمعتزلی جهوت عباد به اعتزال منجر به دعووت از قاضویبناآ صاوبهاآ اندیشهگرایش
گرایی در ایون شوهر توأثير عقول القیاتی رآ گردید. این اقدام در روند گسترشپذیرش منصب قاضی

هاآ گيرآ از این جریان سعی کرد تفاهم و آشتی را ميان گروهعباد با بهرهبنصاوب 53بسزایی داشت.
گرایی از روسوتایی بوه روسوتاآ دیگور وجود آورد  لوذا مبلغوانی را در تورویج عقول مذهبی معارض به

 نماید: فرستاد. کرمر ارهار میمی
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یوا « اةـدع�»ت کوه وش رفووا پيووی توا آنجووگرایورواج ادلههاد در وعببنبوصاو
مأموریت داشتند که تعاليم معتزلوه را بوه عربوی و فارسوی در « الصاوبخاصات»

 19بازارها جار بزنند.
صاوب، خود نيز در زمان اقامت در اصفهان در گسترش این اندیشه و ترویج آن ميان شواگردان خوود 

ت درسی)در زمان مؤیدالدوله( در اصفهان و یا شورکت در جلسوات او با تشميل جلسا 16کرد.ت ش می
گرایی در ایون شوهر هاآ معتزله و ویور در مدارس آنها، نقش مهمی در گسترانيدن ادلهمنارره گروه
باعث توجه  19هاآ اعتزال به نام راهریههاآ عیدالدوله به یمی از شاخههمچنين گرایش 12ایفا نمود 

ایون و اعیواآ برجسوته  19شد و چند صباوی کار این گروه رونق فراوان یافوتاو به بزرگان این قوم 
وسين از ساکنان فارس و از طرفداران این جریان، یافتند. ابوسعدبشربنجریان به مناصب مهمی دست 

15القیاتی بغداد منصوب گردید.به قاضی
 

 اسماعیلیه. 4
توأثير خوود قورار داد بویوه را تحت اموراآهایی که فیاآ فرهنگی زمان وموموت از دیگر جریان

امامی( بود. اعیا و طرفداران این جریان بوا تشوميل جلسوات تبليغات گسترده شيعيان اسماعيلی)هفت
بحث و منارره با ویور عامه مردم، در نشر و اشاعه خردورزآ تأثير بسوزایی داشوتند. اسوماعيليان در 

نی هست که اموام بور آنهوا آشونایی دارد و ایون نمودند که راهر دین را باطهاآ خود ادعا میآموزش
اند تفسير و بيان گوردد. در مجوالس وسيله او یا کسانی که نزد او تعليم یافتهمفاهيم باطنی دین باید به

از جمله اهداف  11کردند.درس و بحث و مناررات این جریان، عده بسيارآ از مردان و زنان شرکت می
ر طبق تعاليم فلسفی خود شرح و تفسير نمایند. آنان علووم را بوه انوواع آنها این بود که آیات قرآن را ب

مرکوز  10کردند و معتقد بودند که علوم نظرآ نياز به عقل و اسوتدالل فمورآ دارد.مختلف تقسيم می
ترویج آراء مذهب اسماعيلی مصر بود و طرفداران و پيروان این مذهب در نيمه شرقی خ فت اس می 

( داعيوان 929-998در زمان ومومت معزالدولوه) 18شدند.و عراا، قرمطی خوانده می از جمله در ایران
( و 951-910بختيار)و در زموان عزالدولوه 13دادنودهاآ خود را در هر شهرآ انتشار میاسماعيلی کتاب
 09( اقطاعاتی به قرامطه واگذار گردید.998-902عیدالدوله)

مبلغان این جریان ایفواآ نقوش نمودنود. یموی از ایون عنوان ایرانيان از جمله کسانی بودند که به
-992دیلموی)( در مصور و بهاءالدولوه981-966م)کرمانی بود که همزمان با الحواکمبلغان، وميدالدین

از  06شناسی و خلقت بوود.( در بصره و بغداد ویور داشت. از اقدامات او تدوین کتابی درباره جهان903
( بود که اميرابوکاليجار دیلمی را در شيراز 909شيرازآ)م الدینمؤیدفیدیگر مبلغان معروف اسماعيلی ال

و  02سوورآکیبووه ایوون جریووان متمایوول سوواخت. سووایر مبلغووان ایرانووی ایوون جریووان، ابونصرعمران
ناصرخسروقبادیانی بودند که در گسترش عقاید اسماعيليه نقش مهمی ایفا نمودند  همچنين متفموران 
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و برخی از توأوی ت و توجيهوات  09سجستانی تمای تی به این جریان داشتندمشهورآ مانند ابوسليمان
اگرچوه محموود غزنووآ در  09هاآ اسماعيليان داشوت.سينا در وممت شباهت خاصی به استداللابن

ها بيورون آورد و بوه هاآ اسماعيليه و ف سفه آنها را از سوراها و کتابخانوهومله به رآ، دفاتر و کتاب
این جریان همچنان ادامه یافت و شهر رآ در سراسور قورن پونجم و ششوم از مراکوز  آتش کشيد اما

 05شد.عمده آموزشی اسماعيليان محسوب می
هاآ ذکر شده، قوت بخشيدن به نيروآ تفمر و تعقل و بالندگی علووم نتایج و دستاوردهاآ جریان
جمله آزادآ فمر، عمل و دیون، راه گيرآ از شرایم و اممانات موجود از انسانی جامعه آن روز بود. بهره

نمود  همچنين انتخاب دولتموردان و وزیوران از ميوان اآ هموار میرا براآ برخورد و تعام ت اندیشه
شودند، موجوب گسوترش گرا کوه خوود مودرس مراکوز علموی محسووب مینيروهاآ دانشمند و عقل

 گرایانه در اجتماع گردید.هاآ عقلگرایش

 سازی علوم انسانیعرصه شکوفایی و بومی
کوه دارد، چنان بررسی منابع دوران ومومت آل بویه ومایت از بهوجود آمدن نوعی ورکت علموی

 خوانيم:االمم میدر تجارب
اند و موردان آنهوا کوه پراکنوده هاآ مرده زنده شدهها به جوش آمده، دانشذوا

 01بودند گرد آمده و بازار کساد انواع علوم گرم شده ...
رشد و شموفایی در علومی مانند طب، نجوم، فلسفه، منطق، فقه، ک م، ریاضيات، الهيوات،  و همچنين

اآ از ایون شوموفایی بوه ويطوه علووم انسوانی مورتبم شعر و ادبيات و ... پدید آمد که بخش عموده
ترین شومل آن اساس و پایه علوم انسانی بر بنياد تفمور و اسوتدالل اسوتوار اسوت و عوالی 00شود.می

اند کوه باشد. علوم انسانی همواره در مقابل علوم الهی تعریف شدههایی مانند فلسفه و منطق میدانش
بایسوتی بودون بحوث و ترین موضووعات آن اسوت کوه میمسائل مربوط به خلقت و معواد از اصولی

و هاآ عقلوی ااما ذهن کاوشگر انسان و ررفيوت و توانمنودآ08وچرا( آنها را پذیرفت چوناستدالل)بی
هاآ خاص و محدودآ بسنده نمرده و همواره ت ش نموده است که تفمر و استدالل گاه به دانشهيچ

فراهم شدن شموفایی علمی  03کار بندد.ودومرز( به ها وتی در تفسير جهان خلقت)بیرا در تمام دانش
ل بویوه هوایی بوود کوه در عصور آسازآ آن، مستلزم ت شخصوص در ويطه علوم انسانی و بومیبه

 صورت پذیرفت:

 دین و فلسفه پیوندالف( 
هاآ علمی فارابی فيلسوف بزرگ ایرانی بود که با وجود اولين عامل تأثيرگذار در این زمينه، ت ش

هاآ عقلی وجود داشت آنها را در وران فرا گرفت و سپس هایی که در آموزش و نشر دانشسختگيرآ
 89هایی را در انتشار این علوم برداشت شاگردان خود، گام با آثارآ که خلق کرد و همچنين آموزش به
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هواآ الهوی و ایجواد رابطوه از دیگر اقدامات او ت ش در جهت ورود تفمر و استدالل در ويطوه دانش
هایی مانند فقوه، کو م و یافت و دانشهایی دست ميان فلسفه و دین بود که در این راستا به موفقيت

خلودون فون همچنين علم منطق یا به قول ابن 86.مرو علوم انسانی وارد نمودبخشی از الهيات را به قل
 82منطق را که ميان مسلمانان متروک شده بود، اويا نمود و آن را راه ورود به هر دانشی اعو م کورد.

اآ که از فلسفه و منطق به عمل آورد و از ترکيب عقاید فلسفی یونانی با اصوول فارابی با تهذیب تازه
س م، مبانی فلسفه را به آیوين اسو م نزدیوک سواخت و روش منطقوی را در فلسوفه اسو می دین ا
گذارآ معنوآ بر علومی که پایه آن بر استدالل و تفمر استوار گذارآ کرد. تمرکز فمرآ و سرمایهپایه

 بود پرورش و بالندگی آن علوم را به دنبال داشت. 
هاآ انسوانی بویه، نباید از نقش دانشمندان و سرمایهدر رشد و شموفایی علوم انسانی در عصر آل 

عامرآ چنودین سينا غافل شد. ابوالحسونعامرآ و ابوعلیاین عصر از جمله فيلسوفانی مانند ابوالحسن
بار از نيشابور به بغداد عزیمت نمود و تعام تی با ف سفه و اندیشومندان بغوداد داشوت و در مجوالس 

هاآ او وارد کردن رویمرد عق نی بر الهيات و علووم دینوی ز جمله ت شمناررات آنها شرکت نمود. ا
بود. عامرآ ضمن تأکيد بر معقول بودن اومام شرعی، اقدامات فارابی را در پيوند دادن فلسفه و دیون 
دنبال نمود، وآ با برشمردن امتيازات علوم انسانی ارهار داشت که هرکس در این علوم اهتموام ورزد 

گيرد و همچنين به سو ح دليول و گردد و با فیایل انسانی انس میهان هستی مطلع میاز وقایق ج
اساس در اموان هاآ سست و بیشود و به این ترتيب از هرگونه قيدوبند تقليد از فرقهبرهان مجهز می

خواهد ماند. عامرآ در راستاآ وارد نمودن مباوث عقلی در زندگی موردم تو ش کورد کوه برخوی از 
گيورآ از دالیول عقلوی تفسوير مذهبی از جمله اوقات و شماره و تعداد رکعات نماز را بوا بهره مناسک
بختيشوع نيز در انطباا اقوال انبياء و ف سفه کتابی نگاشوت کوه بنوا بوه بنعبيداهللبنجبرئيل 89نماید.

 گفته قفطی: 
شوده این کتاب، منابع و مآخذ مشخصی داشت و تا به وال چنين کتابی تودوین ن

 89بود.
سينا از دیگر فيلسوفان زمان آل بویه با اقامت دائمی خود در ایران، تشميل مجالس منارره ابوعلی

و نگارش انواع آثار با موضوعات متعدد نقش مهمی در گسوترش افموار  85و آموزش و تربيت شاگردان
او در کتووواب  81فلسوووفی و اسوووتداللی در شوووهرهاآ مختلوووف از جملوووه اصوووفهان و رآ داشوووت.

تساوآ و پيوند عقل و ووی را مطرح نمود و به نفوی تسوليم و تقليود پرداخوت. در « المشرقيهمباوث»
الشعاع او هاآ فی  بود و دیگر ف سفه این عصر، تحتسينا محور بحثزمان آل بویه افمار و آراء ابن

لی از بغوداد بوه هواآ اسوتدالگرفتند و همچنين مرکز ثقل)نقطه تمرکز( علوم انسوانی و دانشقرار می
 80ایران منتقل گردید.
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 های اخالقی، حکمتی و فلسفیاز پشتوانه گیریبهرهب( 
شده گيرآ از آثار گذشتگان و متون ترجمهاز دیگر عوامل مؤثر در رشد علوم انسانی، مطالعه و بهره

شود. ایون بود که بخشی از آنها به موضوعات فلسفی یونان و وممت عملی ایرانيان باستان مربوط می
وبيش، ترجمه متون در زمان ومومت آل بویه اگرچه کم 88منابع نيز در ويطه علوم انسانی قرار داشت.

گذشتگان ادامه یافت اما در کنار آن، مطالعه عميق و تحقيق و تفحص در این منابع نيز آغواز گردیود. 
ه، بخصووص آثوار هواآ آنوان نشوان داد کوه بسويارآ از متوون باقيمانوده از گذشوتدستاورد پژوهش

گونه منافاتی با دین و اعتقادات مردم و روایات پيامبر و دیگور اآ و وممتی ایران باستان هيچاندرزنامه
اوادیث مربوط به امامان ندارند و وتی این آثار کاربردآ هستند و قابليت اجرایی در جامعوه و اسوتفاده 

ل مطرح شده در ایون متوون منجور بوه سوعادت در مراکز علمی را نيز دارند و پيروآ از اندرزها و اصو
در عين وال، مطالعوه ایون آثوار، نگورش  83گردد و این امرآ بسيار ارزشمند بود فردآ و اجتماعی می

بایستی مورد نقود ها( میاما پيش از هرگونه اقدامی این منابع)ترجمهنمود می عقلی را در جامعه تقویت
عنوان منوابع آموزشوی نيازمنود شودند  همچنوين بوهيول میگرفتند و تصحيح و تممو بررسی قرار می

سازآ و تطابق با اصول و اومام اس می بودند، لذا اندیشومندان و متفموران زموان وموموت آل بومی
 39ها و تفسيرهایی بر این آثار نمودند.بویه اقدام به نگارش شرح

هایی از مباوث ایون منوابع بخشمطالعه و تمرکز بر آثار وممتی ایرانيان باستان منجر به انعماس 
ها و تأليفات نویسندگان این عصر شد و در نتيجۀ آن، آثارآ پدید آمدند کوه ترکيبوی بوودن، در نوشته

خوود از مباووث « جاویودان خورد»مسمویه در نگارش کتواب ویژگی اصلی آنها بود  بطوریمه ابوعلی
را موورد « وصوایاآ هوشون »محتوواآ کتواب ها برد. او اآ و وممتی ایرانيان باستان بهرهاندرزنامه

 36بازبينی و بررسی قرار داد و پس از مطابقت دادن آن با شرایم موجود، به نگارش اثر خود اقدام نمود.
هاآ عهد اردشير و کارنامه انوشوروان، بخشوی از محتووا و وآ همچنين با مطالعه و کنماش در کتاب
آسایی، دارآ، پرهيز از تنآ کهن در شيوه صحيح مملمتنمات ارزشمند این دو کتاب از جمله اندرزها

 32خوویش مونعمس سواخت.« االممتجوارب»روآ در کارها را در کتاب خشم و وسد و همچنين ميانه
برخوی از  39مورخانی چون مسعودآ نيز وصایاآ شاپور به پسرش هرمز را در آثار خود مطورح نمودنود.

تعوودادآ دیگوور بووه زبووان پهلوووآ بووود و نووزد و  39ایوون متووون بووه زبووان عربووی ترجمووه شووده بووود
به دليل تسامح واکم بر عصر بویوه، امموان دسترسوی  35شد.زردشتيان)زردشتيان فارس( نگهدارآ می

هاآ مسمویه دربواره ترتيوب و مراوول مورخان و ع قمندان به این متون فراهم بود. همچنين توصيه
لعه آثار اخ قوی و وممتوی، پيوروآ از آداب آموزش جوانان که شامل پرداختن به تماليف شرعی، مطا

هاآ هایی مانند وساب، هندسه و منطوق بوود بازتوابی از نوشوتهپسندیده و پس از آن، فراگيرآ دانش
مطالعه این آثار ع وه بر بهبود روش  31باشد.می« دینمرد»و « وندیداد»کتب دینی زردشتيان از جمله 
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نگرش عق نی جامعه نيوز تأثيرگوذار بوود و وتوی در بازیوابی کشوردارآ پادشاهان آل بویه، در ارتقاء 
 اصالت فرهنگی ایرانيان مفيد و سودمند واقع گردید.

هاآ عمومی توسم نویسندگان و مورخان این عصر نيز نمود داشت. آنوان این امر در نگارش تاریخ
از آغواز آفورینش در  ها، تواریخ جهوان راناموهنویسوی ایرانيوان در خداآکه به پيوروآ از سونت تاریخ

بودند بوا روآ آوردن بوه نگوارش آثوار تطبيقوی قصود  پيوسته درک و استنباط کردههماآ بهمجموعه
اآ ایران و تاریخ انبياء پيوندآ برقرار سازند و از این طریق بر باورهواآ داشتند ميان پادشاهان اسطوره

زمين را بوا قورآن، شودند توا تواریخ ایوران ایرانيان از تاریخ آفرینش صحه بگذارند و در نهایت بور آن
ترین منبع دینی و تاریخی مسولمانان، منطبوق سوازند. وموزه اصوفهانی و نيوز مؤلوف گمنوام شاخص

 30از جمله مورخانی بودند که از این شيوه در نگارش آثار خود بهره بردند.« التواریخ و القصصمجمل»
هاآ سوامانیوانی و سنجش و ارزیابی و نقود نابههاآ وميمان خسرالگو قرار دادن وصایا و اندیشه

موجود بر اساس آن، از دیگر مظاهر ایران باستان بود که در عصر بویه تبلور یافت، بطوریمه مسومویه 
هاآ اقتصادآ و اجتماعی موجود را برقرارآ عدالت و توازن ميان سه رکن وموموت سامانیول نابهراه

دارآ علوی ست. وآ در ميان پادشاهان بویه، تودبير و سياسوت ملوکدانیعنی لشمر، خزانه و رعایا می
 38داد.الدوله را در برقرارآ توازن ميان این عوامل مورد تحسين قرار میبویه و رکن

گوردد و هاآ گوناگون در اثر ارتباط و تعامل آنها با یمدیگر محقق میرشد و تمامل علوم و دانش
د. در جهان باستان، تبادالت علمی و فلسفی ميان اقوام مختلوف از فلسفه نيز از این قاعده مستثنی نبو

جمله ایرانيان و یونانيان همواره وجود داشوت و ف سوفه یونوانی از جملوه فلرطورخس، امپودوکلس و 
هاآ بينی و اندیشوهاف طون با مغان ایرانی و مراکز فلسفی و وممتی ایرانيان ارتباط داشتند و از جهان

ها در ها بردند. ف سفه ایرانی)مغان( و ع قمندان به این دانشتدوین آثار خود بهره فلسفی زردشت در
ایران نيز با مراکز فلسفی یونان)آتن( در ارتباط بودند  بر این اساس، آثار فلسفی جهوان باسوتان، خوود 

دوران هاآ فلسفی یونانيوان و تفمور فلسوفی ایوران باستان)زردشوت( بوود. ف سوفه ترکيبی از دیدگاه
 33هایی از محتواآ آنها را در آثار خود انعماس دادند.اس می ضمن مطالعه این آثار ترجمه شده، بخش

هاآ توويدآ از مجالس درس سجستانی، فيلسوف ایرانی عصر بویوه وواکی از آن اسوت کوه گزارش
اتی بود مباوث مربوط به سماع طبيعی ارسطو و مهر و کين)عشق و نفرت( امپدوکلس از جمله موضوع

عامرآ نيز تفسيرآ نواف طوونی از بحوث شد. ابوالحسنکه در جلسات درس این فيلسوف تدریس می
ها و تفسيرهایی بور آثوار فيلسووفان یونوانی از وآ همچنين به نگارش شرح 699مهر و کين ارائه نمود 
ازبينی، از دیگر مباوث فلسفی جهان باسوتان کوه در زموان آل بویوه موورد بو696جمله ارسطو پرداخت.

هایی از پرورش و اوياء قرار گرفت بحث کهن خویشاوندآ معنوآ ميان استاد و شاگرد بود که گزارش
ذکر شوده اسوت.  699رازآمسمویه« االخ اتهذیب»و  692سجستانیابوسليمان« الحممهصوان»آن در 

برخی از مراسوم  هاآ فلسفی ملل باستان، به بازآفرینیگيرآ از گنجينهف سفه این عصر در کنار بهره
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هایی از سخنان و نظرات گزارش 902/382جوزآ در ذکر وقایع سال کهن یونانی نيز اقدام نمودند. ابن
اعیاآ مجلس سجستانی در زمان اع م مرگ عیدالدوله ارائه نمود که انعماسی از صحنه ویوور ده 

سينا نيز از جمله فيلسوفانی بود یابوعل 699فيلسوف یونانی بر گرد تابوت اسمندر و ایراد پند و اندرز بود.
گيرآ از آثار فيلسوفانی که دایره ذهن و افمار خود را به دیدگاه خاصی محدود نساخت. وآ ضمن بهره

چون فارابی، اف طون و ارسطو به نقد آراء آنها اقدام نمود و از وجود نوعی تقارن و رابطه معنوآ ميان 
شناسوی شناسوی و فرشتهعی در مباووث مربووط بوه امامبرخی از مفاهيم فلسفی زردشت و وممت شي

 695سخن گفت.
از سایر آثار نافع و تأثيرگذار بر تأليفات دانشمندان قرون چهارم و پنجم، متون فلسوفی اندیشومند  

ها رازآ، فيلسوف و پزشک ایرانی از این آثار بهرهزکریاآبزرگ ایران باستان، مانی بود. ابوبمرمحمدبن
ماللهنود از  خصوص در نگارش تحقيوقبيرونی در تدوین آثار خود و بهآل بویه، ابوریحان برد. در زمان

عميد از وزیران دانشمند آل بویه آثار ابووبمر رازآ را بوا بنهمچنين ابوالفتح 691این منابع استفاده نمود.
هواآ فلسوفی و شع قمندان به دان 690اجازه خواهرش در اختيار گرفت و آنها را مورد مطالعه قرار داد.
وال الزم به ذکور هاآ تلفيقی شدند. بااینوممتی ایران باستان با مطالعه این آثار موفق به تهيه کتاب

است که بازنگرآ در آثار گذشتگان و تدوین آثار تلفيقی)ترکيبی( محدود به ويطه علوم انسوانی نبوود، 
يثم فيزیمدان و پزشک زموان آل بویوه از ههاآ دیگر علوم نيز راه یافت. ابنبلمه این جریان به ووزه

اآ جدید دربواره رییوت اجسوام پزشک( نظریه)چشماسحاابنترکيب و تلفيق نظر خود با نظرات ونين
در ووزه هندسه و ریاضی نيز مقاالت اقليدس با ذکور دليول و برهوان موورد سونجش و  698ارائه نمود.

 693ز آنها استفاده نمودند.بررسی قرار گرفت و منجمان و ریاضيدانان این عصر ا

 بویه آل در دوره علمی هایدستاوردها و نوآوری
گرایانه فرمانروایان و دولتمردان آل بویه باعث گسترش انواع علووم و اندیشی و نگرش واقعروشن

عنوان سو ح به  فقمنهها در قلمرو آنها شد و هدف از مطالعه و پيگيرآ علوم و فنون گوناگون، دانش
پژوهان یافتن به ذات آن علم بود. دانشجلسات منارره، بلمه شناخت واقعی و وقيقی و دست دفاع در

این عصر ضمن تمميل دستاوردهاآ گذشتگان به کنماش و جستجو براآ یافتن وقایق علمی دسوت 
اآ پدیودار زدند. تعصبات متروک شد و با وسعت یافتن دایره افموار، ابوداعات و ابتموارات علموی توازه

 نمایيم:هاآ مختلفی صورت گرفت که به برخی از آنها اشاره میها در ويطهاین خ قيت 669ید.گرد

 پزشکی. 1
 محمد هاآ پزشمانی چون ابوبمرسينا در راستاآ تمميل فعاليتپزشمان این عصر از جمله ابوعلی

شويدند کوه رازآ ضمن تأکيد بر تجارب شخصی و مشاهدات بالينی، این نظریه را قوت بخزکریاآبن 
هوا از طریوق هواآ درموان بسويارآ از بيمارآزیورا راه 666آنچه با تجربه منطبق نباشد معقول نيست 
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عنوان نماینوده جامعوه پزشومی، سينا بهدر این ایام ابوعلی 662آید.مشاهده و تجربه عملی به دست می
ه سو متی و ورزش هاآ جسمی و رووی ابوداع نموود و از رابطواآ را در درمان بيمارآهاآ تازهروش

توانود در سخن گفت و اینمه اگر ورزش طبق دستور پزشک و در زمان خواص خوود انجوام گيورد می
وآ زنی مسلول را در خوارزم که راه درمانی براآ او  669ها و یا کاهش دردها مؤثر باشد.درمان بيمارآ

 669هاآ جدید خود درمان نمود.باقی نمانده بود با روش

 ومریاضی و نج علوم. 2
هایی بودند که هموواره  موورد توجوه فرمانروایوان قورار علوم ریاضی و در کنار آن نجوم، از دانش

در ایون عصور تسوهي تی کوه  665شد.داشتند  ع وه بر این، علوم ریاضی باعث ورزیدگی فمر نيز می
هاآ آنان را ندآها و توانمفرمانروایان آل بویه و دولتمردان آنها براآ اهل نجوم فراهم ساختند قابليت

هاآ ذهنوی منجموان بوه مرولوه اجورا درآمود و چنودین عمليوات ها و برنامهبه رهور رسانيد و طرح
هوایی بوه نوام رصدگيرآ با استفاده از ابزارآالت جدید با موفقيوت بوه نتيجوه رسويد و همچنوين زیج

هواآ تجارب و راهنماییمندآ از بينی و بهرهدر عصر آل بویه طالع 661پادشاهان یا وزیران طراوی شد.
گفتنود منجمان، مورد ع قه و توجه دربارها قرار داشت و مرسووم بوود کوه منجموان کوه اوموام می

ویور ابوالوفاءبوزجانی یا660بيرونیبينی ابوریحانالغيب در طالع دارند. توجه محمود غزنوآ به طالعسهم
دیلمی در همين راستا در دربار عیدالدولهسجزآ و یا اقامت اومدعبدالجليل 668بختياردر دربار عزالدوله

 663توجه است.قابل

 . سیاحی و جهانگردی3
هاآ فرهنگووی زمووان ومومووت آل بویووه، افووزایش کنجموواوآ بووراآ شووناخت از دیگوور شاخصووه

هاآ دور و نزدیک و شدت یافتن انگيزه جهانگردان در این زمينه بود. سوياوان ایرانوی ماننود سرزمين
هواآ ووقل، مقدسی و ... گاهی تا چهل سال در سفر بودنود. آنوان گزارشابن خردادبه، اصطخرآ،ابن

اند. ایون آثوار از ها و ایاالت( ثبت نمودههایی تحت عنوان مسالک و ممالک)راهاین سفرها را در کتاب
جهانگردان این عصر در طی مسافرت خود، ع وه بر  629باشند.توجهی برخوردار میعمق و غناآ قابل

نمودنود و وتوی صوحبتی میاماکن مختلف بوا علموا و دانشومندان هور محول مجالسوت و همبازدید 
دادند. مقدسوی در ریزبينوی و توجوه بوه جزئيوات دقوت قرار می موردمطالعهها و دفاتر آنها را یادداشت

ها ها و مراکز علمی، ضمن مطالعه کتاببيشترآ داشته است. وآ در ضمن بازدیدهاآ خود از کتابخانه
هوایی از آن را در ها و دیگر منابع موجود در ایون مراکوز اقودام نمووده و گزارشنقد و بررسی نقشه به

هاآ ایون سوياوان دربواره محصووالت ها و شونيدهمطالعوه دیوده 626التقاسيم آورده است.کتاب اوسن
لوف جامعوه از هاآ مختها، خراج و واودهاآ اوزان و ... براآ گروهاقتصادآ هر ناويه، درآمدها، ماليات

مردم نيز با مطالعه ایون  622جمله بازرگانان و فرمانروایان جذاب و سودمند بود و ارزش کاربردآ داشت.



 60                                                                                      هیبو آل روزگار در یانسان علوم ییشموفا

 
 

نوعی ارتباط و شدند که بههاآ سایر ملل آشنا میآثار ع وه بر افزودن سطح معلومات خود، با فرهن 
نموود کوه موردم بوا مقایسوه و فرصوتی را فوراهم می 629هاآ مختلف را به دنبال داشتپيوند فرهن 

 هاآ موجود پی ببرند.ها به امتيازات و کاستیوضعيت معيشتی و اقتصادآ خود با دیگر ملت

 های اصلی آنهای میدانی و فراگیری دانش از سرچشمه. پژوهش4
هاآ دوران ومومت آل بویه، انجام مطالعات و تحقيقات ميدانی بود. محققوانی کوه بوه از شاخصه
ورسوم و اعتقادات و یوا موذهب خاصوی کوه در ام و ملل ع قمند بودند براآ بررسی آدابشناخت اقو

یافتند و با اقامت در ميان آنها ميان آنها رایج بود با تحمل زومات فراوان در اجتماعات آنان ویور می
ی و وسيله روح جسوتجوگرآ علموینبد629دادند.قرار می موردمطالعهاز نزدیک خصوصيات این اقوام را 

گردید. مقدسی براآ دریافت وقيقت دنبال می شدتبهاندازآ و لمس وقایق در هر گوشه و کنار دست
ها بوا آن گوروه شد و مودتمذهب خاصی که در ميان جمعيتی رواج داشت در محل اقامت آنها واضر 

 625وشر و نشر داشت و موفق شد اط عات دقيق و موثقی درباره مذهب موورد نظور بوه دسوت آورد 
ماللهند با هندیان گفتگوهایی داشت و از نزدیک بيرونی نيز در نگارش کتاب تحقيقهمچنين ابوریحان

اآ از یوک تحقيوق علموی دربواره جغرافيواآ با آنها مجالست نمود و موفق شد این کتاب را که نمونه
يات عرب رهسوپار در همين ایام بود که ع قمندان به فراگيرآ زبان و ادب 621انسانی است، تهيه نماید.

ها در ميوان هاآ اصولی آن فرابگيرنود و بودین منظوور مودتشدند تا این فن را از سرچشمهبادیه می
 620نمودند.نشينان اقامت میبادیه

 . افزایش تألیفات و تنوع موضوعات5

 دايرةالمعارفیهای. نگارش کتاب5-1
و تنوع در موضووع تأليفوات  هاآ زمان ومومت آل بویه کثرت نویسندگان، شعرااز دیگر مشخصه

خووارزمی کوه در زموره اولوين « العلوممفواتيح»است  از جمله نگارش چندین کتواب ارزشومند ماننود 
نمواآ زنودگی فمورآ و ندیم که آیينه تمامابن« الفهرست»و نيز  628تأليف شده بود هایالمعارفدايرة
الصوفا کوه بوراآ نخسوتين بوار خوانا« رسوایل» 623رفت.هاآ دانشمندان در بغداد به شمار میفعاليت
هایی است که ترین ت شهاآ عق نی این گروه را در پنجاه و دو جلد منعمس نمود از برجستهاندیشه

اصفهانی کوه ابوالفرج« اغانی» 699در طی قرن چهارم براآ نزدیک کردن دین و فلسفه صورت گرفت.
نان عرب عصر جاهلی را بوه تصوویر کشويد، در دابراآ اولين بار زندگينامه و اشعار شاعران و موسيقی

هاآ این عصر طرفداران بسيارآ داشوت و هموواره در ميان پادشاهان و وزیران آل بویه و دیگر دولت
ها و مطالبی نگاشته شده بود که غناآ موسيقی پارسی در این کتاب داستان 696سفر و ویر با آنها بود.

در ایون  692هاآ دلپذیر پارسی بودند.تا چه ود شيفته آهن  داد و اینمه موسيقيدانان عربرا نشان می
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عصر موضوعات جدید با عناوینی مانند قیاوت، س مت، اطاعت، شریعت، صلح و موودهت، زلزلوه و ...  
 699مورد توجه مؤلفان قرار گرفت.

 انتشار شمارگان تألیفات افزایش. 5-2
هواآ د و بوا افوزایش تعوداد کارگاهدر روزگار آل بویه، تحول مهمی در صونعت کاغذسوازآ رد دا

هواآ کاغذسازآ، توليد آن افزایش یافت و کار نوشتارآ را تسهيل نمود. وجوود صودها دکوان و مغازه
وسيله ازدیاد کتاب، محقوق و اسوتاد ینبد699دهنده وفور کاغذ بود.فروشی در زمان آل بویه نشانکتاب
 695فل ادبی افزود.ها و محابر تعداد مراکز علمی، کتابخانه روزروزبه

 های چندموضوعی. نگارش کتاب5-3
شد اما محتواآ آن مطالب متنووعی را در هایی با یک موضوع خاص تدوین میدر این عصر کتاب

سينا طب بود اما در متن از موضوعات مختلفوی سوخن گفتوه ابن« قانون»گرفت. اساس کتاب بر می
الدولوه نيوز بوا محمودطبرآ طبيوب رکنشوته اومدبننو« البقراطيوهالمعالجات»و یا کتاب  691شده بود

هایی در این ميان کتاب 690شد.هایی از متن آن به فلسفه مربوط میموضوع طب نگاشته شد اما بخش
 698«.المغوربالیالمشورا منودودالعالم»نيز بودند که به شمل کام ً تخصصی نگاشته شودند ماننود 

ه شده این عصر را در اختيار ما گذاشته است که با پرداخت هاآ نگاشتندیم فهرست موثقی از کتابابن
 693شد.بردارآ، نقد و تفسير میپردازان آمادۀ مطالعه، بهرهوسيله نسخههاآ اندک، بههزینه

 ها. نگارش رهنامه5-4
باشد. رشود دانوش دریوانوردآ در قورن می« رهنامه»از دیگر آثار بدیع و جدید این عصر، نگارش 

هایی با عنوان رهناموه کوه در وموم راهنمواآ ردید دریانوردان ایرانی با نگارش کتابچهارم موجب گ
ها هاآ دریایی را ثبت و ضبم نمایند. اط عات این رهنامهاآ از دانستنیسفرهاآ دریایی بود مجموعه

هواآ دریوایی و شامل مسائل جغرافيایی مانند بادهاآ موسمی، جهت وزش آنها، نحوه تعيوين موقعيت
یابی در شب و روز، شناسایی موقعيت ستارگان در شب، مسيرهاآ دریایی، بنادر و جزایر مشوهور هتج

 699شد.هاآ دریایی میو نقشه

 نویسیمقامه. 5-5
نویسوی بوود. مقاموه در لغوت بوه معنوی مجلوس و هاآ این عصر، توجه به مقامهاز دیگر شاخصه

هاآ کوتواه ادبی نوعی خواص از داسوتان جماعت واضر در مجلس و سخن راندن است و در اصط ح
( و یا استاد 938الزمان همدانی)م شد که نخستين بار به ابتمار بدیعبود که با نصرآ مسجع نگاشته می

قهرمووان و  درواقووعمقامووه  696( در ادبيووات آن عصوور رایووج گردیوود.935فارس)م اومدبناو ابوالحسووين
اقامت داشوت و مجوالس درس و منوارره برپوا شخصيت علمی مشهورآ بود که در شهر یا روستایی 
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هواآ کرد. او صاوب مقامات و کرامات خاص بود و شاگردان و مریدان زیادآ داشوت. ایون ویژگیمی
ها اط عواتی دربواره اوضواع شود. در خو ل ایون نوشوتههایی بوراآ او میممتاز باعث نگارش مقامه

 692گردید.اجتماعی و فرهنگی نيز ارائه می

 نگاریتاریخ در. تحول 5-6
نگارآ این عصر نيز تحوالتی صورت گرفت. در این دوره، تمرکز مورخان بر اخبار موثق و در تاریخ

ارزشمند واقع شد که مطالعه و به کار بستن آنها تأثير مفيدآ بور زنودگی فوردآ و اجتمواعی داشوت  
 699ادها مشخص گردد.یابی شوند و هدف و انگيزه رویدهمچنين ت ش گردید که ووادث مختلف علت

عنوان م ک سنجش و ارزیابی اخبوار گيرآ از عقل و خرد بهگرایی در این عصر، بهرهبا گسترش عقل
و اط عات تاریخی مرسوم گردید. مسمویه و مقدسی از جمله افرادآ بودند که عقل را معيار سونجش 

دهد کوه این عصر نشان میهاآ تاریخی بررسی کتاب 699صحت و اعتبار اط عات تاریخی قرار دادند.
اند. محتوواآ ایون هاآ تاریخی)تاریخ محلی( اقدام نمودهتعدادآ از محدثان این دوره به نگارش کتاب

تووان بوه باشد. در این راسوتا میمعرفی دانشمندان، مشاهير و محدثان شهرها می وووشوولآثار در 
داد اشاره نموود کوه بوه ترتيوب توسوم وریخ بغابور و تاوهایی مانند ذکر اخبار اصفهان، تاریخ نيشکتاب
 695اند.( نگاشته شده919بغدادآ)م ( و خطيب991نيشابورآ)م (، واکم992اصفهانی)م ابونعيمظوواف

 علوم دینی حوزه. دگرگونی در 5-7
هاآ رایج در این عصر، تحوالتی نيز در ووزه علوم دینوی از جملوه با غلبه عقل و منطق بر دانش

دید آمد. برخی از محدثان این دوره اعتقاد داشتند که مؤلفان پيشين بسويارآ از اوادیوث علم ودیث پ
اند، لذا به تجدیدنظر در کوار محودثان قبول از خوود اقودام نمودنود و نگوارش صحيح را از قلم انداخته

آورآ مجموعه اوادیوث منتخب)مسوتخرجات( پرداختنود  رواج یافت. برخی نيز به جمع« مستدرکات»
اوادیث  مورد توجه قرار گرفت. در وووزه  وسقمصحتنين نقد ودیث و شناخت رجال و دقت در همچ

 691هاآ غریب و غيرمعمول گردید.هاآ هفتگانه جایگزین قرائتقرائت قرآن نيز قرائت

 گیرینتیجه
سازآ علوم انسانی به صورت جذب انتقادآ گرایی در دوران آل بویه، بومیدر نتيجه گسترش عقل

پوشوی و تورک گر شد و اندیشمندان این وووزه بوه جواآ چشمهاآ گوناگون جلوهوردهاآ دانشدستا
مراجعه به ميراث غنی گذشتگان و دیگر ملل جهان، به نوعی اقتباس نقادانه دست زدند و به گزینش، 

ها و تسنجش و ارزیابی این آثار اقدام نمودند و با دخل و تصرف در آنها، مباوث این منابع را با ضرور
نيازهاآ زمانی و ممانی خود تطبيق دادند و آنها را تمميل نمودند. در این رهيافت بود که علوم جهانی 

گيرآ از ميراث گذشتگان ایران باستان با نيازهواآ جامعوه سوازگار گردیود و ها و بهرهاز طریق ترجمه
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ترکيب و تلفيق ایون آثوار و نقود، هاآ بالقوۀ آن به فعليت رسيد. ها و ررفيتروزرسانی شد و قابليتبه
تصحيح، تمميل، تفسير و شرح نویسی بر آنها منجور بوه نگوارش تأليفوات جدیود در علووم گونواگون 

خصوص در ويطه علوم انسانی گردید. فلسفه نيز از رهگذر گسترش تفمر انتقادآ در جامعه نهادینه به
ر ایوران باسوتان بوا دوره اسو می در شد. ت ش در جهت آشتی فلسفه با دین و تطبيق فرهن  و آثوا

سازآ این علوم مؤثر بود. آنچه که آل بویه در زمينه علوم انسانی انجام دادند اوتورام بوه اعت  و بومی
هوا بوه علووم ميراث گذشتگان و دیگر ملل جهان بود. آنان دریافته بودند که ریشه و پایه تموام دانش

و تعقل استوار است و اگر این ریشه استحمام یابد موجب رشود گردد که بر پایه استدالل انسانی بازمی
ها)در کنار دیگر علووم( متمرکوز گردیدنود و بوه هاآ دیگر علوم نيز خواهد شد  لذا بر این دانششاخه

بازنگرآ در آن روآ آوردند و به جاآ تقليد کورکورانه از علوم سایر ملل، عناصور ارزشومند موجوود در 
 سازآ نمودند.آنها را جذب و بومی

دهنده ایون بوود کوه بندآ علوم ضمن مشخص نمودن جایگاه و کاربرد علوم گوناگون نشانطبقه
باشند. با مشوخص هاآ مختلف علمی در عين استق ل، براآ دوام و بقاآ خود نيازمند تعامل میرشته

رتباطوات و گيورآ از ذهون و افموار دیگوران و اشدن ارتباط و همبستگی ميان علووم، ضورورت بهره
هاآ مختلوف کارگيرآ رشتهبندآ علوم، بهتعام ت براآ پيشرفت، بيش از پيش آشمار گردید. با طبقه

علوم انسانی در زندگی عملی نيز توسعه یافت و نقد و بررسی آثار ممتوب و گسترش مجالس بحوث و 
خود سرچشمه توليد نظورات هاآ متفاوت را فراهم آورد که این امر مناررات، زمينه رواج آراء و اندیشه

جدید)علم جدید( گردید و پویایی و بالندگی مراکز علمی این عصر را به دنبال داشوت  در عوين ووال 
واکميت آزاداندیشی در روزگار آل بویه نيز در تعام ت ميان دانشمندان و پيروان موذاهب گونواگون و 

گيرآ از آ داشت. تبليغات گوناگون براآ بهرهوتی استفاده از ادلهه و براهين سایر ادیان، تأثير چشمگير
گرا در سوطح اجتمواع و نيوز هواآ عقولعقل و استدالل از سوآ کارگزاران فرهنگی ومومت و گروه

هاآ مذهبی در دوران آل بویه، در رشود علووم انسوانی بسويار هاآ فرهنگی براآ توازن گروهسياست
رشود روويوه پرسشوگرآ و شوموفایی علموی و کارساز بود و به گسترش تفمرات انتقوادآ و خو ا، 

 فرهنگی در این عصر منتهی گردید.
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 .163، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان، ص2چ 
 .996صر، ، تهران: اميرکبي69، چ تاریخ ایران بعد از اسالم(، 6983کوب، عبدالحسين)زرین-93
 .699، تهران: اساطير، ص2، ترجمه ابوالقاسم سرهآ، چ های اسالمیفرقه(، 6986مادلون ، ویلفرد)-59
 .252، تبریز: شفق، ص9، چ 6، ج االدبریحانة(، 6993خيابانی، ميرزامحمدعلی)مدرس-56
 .221، ص6، ج«رنسانس اسالمی»تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا متز، 52
، 2، ج تاریخ ایران اسالمی از طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهیان(، 6980جعفریان، رسول)59

 .295، تهران: کانون اندیشه جوان، ص0چ 
  .221-220، ص6، ج«رنسانس اسالمی»تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا متز، -59
، 9، چ 6، ترجمه جواد ف طورآ، ج تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی(، 6909اشپولر، برتولد)-55

 .290تهران: اميرکبير، ص
 .285، صاسالم در ایرانپطروشفسمی، -51
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 .03، ص6، ج«رنسانس اسالمی»تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا متز، -50
 .625-621، صهای اسالمیفرقهمادلون ، -58
، ترجمه علی هاشمی وائرآ، الکامل فی التاریخ)تاریخ بزرگ و کامل((،  6956علی)اثير، عزالدینبنا-53

 .225، تهران: شرکت چاپ و انتشارات کتب ایران، ص6، چ 65ج 
 .916، صاحیای فرهنگی در عهد آل بویهکرمر، -19
 .539-530، ص2، جالتقاسیم فی معرفة االقالیماحسن مقدسی، -16
، اصفهان: 6محمد آوآ، چ بن، ترجمه وسنمحاسن اصفهان(، 6985سعده)بنصفهانی، فیلامافروخی-12

 .626سازمان فرهنگی تفریحی شهردارآ، ص
 .993، ص2، جالتقاسیم فی معرفة االقالیماحسن مقدسی، -19
 .935، صاالدیانبیانابوالمعالی، -19
، 6، چ 1، 5، 6ترجمه علينقی منزوآ، ج ، تجارب االمم و تعاقب الهمم(، 6901رازآ، ابوعلی)مسمویه-15

 تهران: توس.
 .592، صاالدیانبیانابوالمعالی، -11
 .608، صتاریخ فلسفه در جهان اسالمیفاخورآ و جَر، -10
، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم(، 6959پيگولوسمایا، ن. و. و دیگران)-18

 .269-266، تهران: پيام، ص9ترجمه کریم کشاورز، چ 
 . 951، صاحیای فرهنگی در عهد آل بویهکرمر، -13
 .616، ص65، جالکامل فی التاریخاثير، ابن-09
 .616، صهای اسالمیفرقهمادلون ، -06
، تهران: اساطير، 6، تصحيح و تحشيه گاآ لسترنج و رینولد الن نيملسون، چ فارسنامه(، 6985بلخی)ابن-02

 .663ص 
 .619-616، صهای اسالمیفرقهمادلون ، -09
 .268، تهران: دانش، ص2، چ پورسینا)زندگی، کار، اندیشه و روزگار((، 6955نفيسی، سعيد)-09
 . 966، صتاریخ مختصر الدّولعبرآ، ابن-05
 .986، ص1، جتجارب االمم و تعاقب الهممرازآ، مسمویه-01
اس اقبال و اهتمام محمد ، به تصحيح عبتاریخ طبرستان(، 6929وسن)محمدبناسفندیار، بهاءالدینابن-00

 . 699، تهران: کتابخانه خاور، ص6، چ 6رمیانی، ج 
 .69، صسه حکیم مسلمانصر، -08
 .9، صتاریخ فلسفه در جهان اسالمیفاخورآ و جَر، -03
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 .25، صالعلوماحصاءفارابی، -89
 .1همان، ص-86
 .390، ص2، جخلدونمقدمه ابنخلدون، ابن-82
، زیر نظر بزرگ اسالمی المعارفدایرة، «ابوالحسن عامرآ»(، 0269ابراهيمی دینانی، غ محسين)-89

 . 993-959بزرگ اس می، صالمعارفدايرة، تهران: مرکز 6، چ 5کارم موسوآ بجنوردآ، ج 
 .298، صاخبار العلما باخبار الحکماقفطی، -89
، بيروت: دار 2باس، ج ، به تحقيق دکتر اوسان عوفیات االعیان و انباء ابناء الزمانتا(، خلمان)بیابن-85

 .650صادر، ص
 .90، صذکر اخبار اصفهانصفهانی، - 81
خدمات (، 6912  مطهرآ، مرتیی)659، ص 6، جتاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمیصفا، -80

 . 559، تهران: صدرا، ص62، چ متقابل اسالم و ایران
مای تاریخ تحول علوم در ای از سیگوشه، «فلسفه در اعصار تاریخ ایران»(، 6955نصر، سيدوسين)-88

 .60، تهران: وزارت علوم و آموزش عالی. ص6، چ ایران)مجموعه مقاالت تحقیقی(
 مقدمه. 63-22، صجاویدان خردرازآ، مسمویه-83
، تهران: اميرآ، 6، چ های اجتماعی مسلمینسیری در اندیشه(، 6918زاده(، محمود)نفيسی)تقی-39

 .3-69ص
، 6، چ نگاری در ایران)از آغاز دوره اسالمی تا حمله مغول(تاریخ(، 6932آذر، پروین)ترکمنی-36

 .20تهران: سمت، ص
 .688-299، ص6، جاالممتجاربرازآ، مسمویه-32
 .209، ص6، جالجواهرالذهب و معادنمروجمسعودآ، -39
 .631، صالفهرستندیم، ابن-39
، ترجمه جعفر شعار، چ حوقل(ابناالرض)سفرنامه صورة(، 6911ووقل نصيبينی، ابوالقاسم محمد)ابن-35

 .92، تهران: اميرکبير، ص2
 . 93-59، بيروت: بيدار، ص6، تصحيح ک. ا. زریق، چاالخالقتهذیب(، 6310رازآ، ابوعلی)مسمویه -31
 .626، صنگاری در ایران)از آغاز دوره اسالمی تا حمله مغول(تاریخآذر، ترکمنی -30
 .965، ص6، جب الهمماالمم و تعاقتجاربرازآ، مسمویه -38
 .283، تهران: مرکز، ص9، ترجمه وسن افشار، چ تاریخ علم کمبریج(، 6982کالين، ا. رنان) -33
، بغداد]چاپ افست، 6، تصحيح م. ت. وسين، چالمقابسات(، 6309محمد)بنتوويدآ، علیابوويان -699

 .86-89، ص6909/6323مانيت، ، مرکز نشر دانشگاهی[، تصحيح ح. سندوبی، قاهره: مطبعه الرو6911تهران 
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 .991-990، ص1، جتجارب االمم و تعاقب الهممرازآ، مسمویه -696
، پاریس: دار 6، تصحيح ع. بدوآ، چالرسائلالحکمه و ثالث صوان (، 6309سجستانی، ابوسليمان) -692

 .658-653بيبليون، ص
 .  698-693، صاالخالقتهذیبرازآ، مسمویه -699
 .610، صه و ثالث الرسائلالحکمصوانسجستانی،  -699
شاءاهلل ، ترجمه و توضيح اناندازهای معنوی و فلسفی اسالم ایرانیچشم(، 6932کربن، هانرآ) -695

 .63، تهران: سوفيا، ص2رومتی، چ
 .909-906، صالفهرستندیم، ابن -691
 .992، ص1، ج تجارب االمم و تعاقب الهممرازآ، مسمویه -690
سرآغازهای علم در غرب، در بافت فلسفی دینی و تأسیسات ، (6900ليندبرگ، دیوید، سی.) -698

 .960، تهران: علمی و فرهنگی، ص6اآ، چ ، ترجمه فریدون بدرهآن
 .903، صالفهرستندیم، ابن693
 .52، تهران: طرح نو، ص9، چ آئین و اندیشه در دام خودکامگی(،  6903خاتمی، محمد) -669
 .51، تهران: اميرکبير، ص62، چ سالمکارنامه ا(، 6981کوب، عبدالحسين)زرین -666
 . 255، صتاریخ مختصر الدّولعبرآ، ابن -662
 .50، صکارنامه اسالمکوب، زرین -669
 .511، صاخبار العلما باخبار الحکماقفطی،  -669
 .959، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص2، گروه مترجمان، چ میراث ایران(، 6991آربرآ، آ. ج.) -665
 .903-989، صالعلما باخبار الحکما اخبارقفطی،  -661
، تصحيح و اهتمام محمد قزوینی و به چهار مقاله(، 6928سمرقندآ)علیعمربن، اومدبنعروضینظامی -660

 .80-39، تهران: ارمغان. ص6کوشش دکتر محمد معين، چ 
 .09، ص2، جتحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکنبيرونی،  -668
 .80، تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی، ص6، چ تاریخ دیالمه و غزنویان(، 9169پرویز، عباس) -663
 .08، صکارنامه اسالمکوب، زرین -629
 مقدمه. 2-8، ص6، جالتقاسیم فی معرفة االقالیماحسن مقدسی،  -626
 .15-06، صحوقل(االرض)سفرنامه ابنصورةووقل، ابن -622
 .08، صکارنامه اسالمکوب، زرین -629
 .296، ص6، ج«رنسانس اسالمی»اسالمی در قرن چهارم هجری یا  تمدنمتز،  -629
 .609، ص6، جالتقاسیم فی معرفة االقالیماحسن مقدسی،  -625
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 .298، ص6، ج«رنسانس اسالمی»تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا متز،  -621
 .299-299، ص6، جاالدبامعجموموآ،  -620
 .29، صالعلوممفاتیحخوارزمی،  -628
تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه)از سلسله تحقیقات دانشگاه (، 6919یچارد نلسون)فراآ، ر -623

 .920، تهران: اميرکبير، ص6، ترجمه وسن انوشه، چ (4کمبریج ج 
 .909همان، ص -699
 .695، ص6، جوفیات االعیان و انباء ابناء الزمانخلمان، ابن -696
 .13تهران: جاویدان، ص، 2، چ دو قرن سکوت(، 6991کوب، عبدالحسين)زرین -692
 .260-268، صالفهرستندیم، ابن -699
 .96، صکارنامه اسالمکوب، زرین -699
 .29، صالعلوممفاتیحخوارزمی،  -695
 . 503، تهران: اميرکبير، ص69، ترجمه علی جواهرک م، چ تاریخ تمدن اسالم(، 6983زیدان، جرجی) -691
، تهران: 6، ترجمه سعيد دهقانی، چ انسنت عقالنی اسالمی در ایر(، 6989نصر، سيدوسين) -690

 .666سرا، صقصيده
، 6، به کوشش منوچهر ستوده، چ حدود العالم من المشرق الی المغرب(، 6912مؤلف گمنام) -698

 مقدمه. 8-3تهران: طهورآ، ص
 مقدمه. 26، صالفهرستندیم، ابن693
، چ 2، ج انوردی ایراناطلس تاریخی بنادر و دری(،  6935گل، منصور)وثوقی، محمدباقر، صفت -699

 .998، تهران: دانشگاه تهران، ص6
، 6، پژوهش علی رواقی، چ مقامات حریری(، 6915عثمان)محمدبنبنبصرآ، ابومحمدقاسموریرآ -696

 . 3تهران: مؤسسه رواقی، ص
، تهران: پژوهشگاه 6، چ های میانه تاریخ ایرانشهر و روستا در سده(، 6939فر، شهرام)یوسفی -692

 . 251-250انسانی و مطالعات فرهنگی، ص علوم
 .96، ص6، جتجارب االمم و تعاقب الهممرازآ، مسمویه -699
 .88، صنگاری در ایران)از آغاز دوره اسالمی تا حمله مغول(تاریخآذر، رکمنیت - 699
 .229، ص6، ج«رنسانس اسالمی»تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا متز،  -695
 .222-225همان، ص691

 
 



 


