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چکیده
هدف این مقاله مشخصکردن جایگاه علوم انسانی و چگوونگی رشود و اعوت آ آن در وموموت
آلبویه میباشد .آلبویه دوره بارزآ را در تاریخ ایران رقم زدند .طبقهبندآ علوم و واکميوت جریانوات
عقلگرا بر جامعوه ،شورایم مناسوبی را بوراآ شوموفایی علموی-فرهنگوی پدیود آورد و نوآورآهوا و
خ قيتها با بهرهگيرآ از قابليتهوا و ررفيتهواآ موجوود ،گسوترشیافت .آلبویوه بوراآ اعوت و
شموفایی علوم انسانی نيازآ به تقليد یا اقتباس نداشتند و کافی بود در کنوار بهرهگيورآ از عناصور و
اجزاء متون فلسفی و ترجمهاآ موجود ،به گنجينههاآ اخ قی-وممتی ایران باسوتان و پشوتوانههاآ
خود مراجعه نمایند .دستيابی به این خودآگاهی ،موجب مطالعه و بازبينی و نقد آثار موجود ،تطبيق آن با
دغدغهها و نيازهاآ جامعه و بومیسازآ آنها گردید .در نتيجۀ ومایت ومومت و آزاداندیشی واکم بور
جامعه ،متونی ترکيبی و کاربردآ پدید آمد که بوهکار بسوتن اصوول آن در کنوار توصويههاآ اسو م،
زمينهساز اعت آ بينش و بصيرت مردم و س مت فمرآ اجتماع گردید .روش این پژوهش ،گردآورآ
دادهها به صورت مطالعات کتابخانهاآ و بهرهگيرآ از منابع میباشد و شيوه ارائه مطالوب بوه صوورت
توصيفی-تحليلی است.
کلیدواژهها:علوم انسانی ،آل بویه ،فلسفه ،بومیسازآ ،عقلگرایی.

1استاد پژوهشمده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ptorkamanyazar@gmail.com
2کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اس می ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی amenehnajafzadeh@yahoo.com
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مقدمه
در جهان امروز یمی از م کهاآ پيشرفت علمی کشورها ،سنجش و ارزیابی فعاليتهاآ تحقيقی
و پژوهشی آنها در عرصه علوم و دانشهواآ گونواگون از جملوه شواخههاآ علووم انسوانی میباشود
همچنين بهبود زندگی فردآ و اجتماعی و رسيدن به سوعادت دنيووآ و اخوروآ کوه در دیون اسو م
مطرح است و هدایت و تربيت افراد جامعه ،همواره نيازمند و منوط به آشنایی و تودوین علووم انسوانی
جامعه میباشد ،این شرایم در طول تاریخ جایگاه ویژهاآ براآ این علوم ایجاد نموده و هموواره موورد
توجه طایفه اآ از اهل نظر و فلسفه و وممت قرار داشته است .در وال واضر نيز اس می کردن علووم
انسانی و بومیسازآ آن در مجوامع علموی مطورح میباشود .بررسوی وضوعيت علموی کشوورمان در
دورههاآ مختلف نشان میدهد که نوآورآهوا و خ قيتهواآ علموی و شوموفایی علووم انسوانی در
برهههایی از تاریخ ایران نمود و رهور چشمگيرآ داشته است.
قرن سوم و چهارم هجرآ جزء قرون پرتماپو در تاریخ ایران میباشد .در ایون دوره ومومتهواآ
محلی در گوشه وکنار ایران درصدد کسب استق ل بودند .از ميان این دولتها ،آل بویه موفوق شودند
ضمن رهاسازآ قسمتهاآ مرکزآ و جنوب غربی ایران از نفوذ خ فت عباسی ،بر بغداد نيوز مسولم
شوند .آنان در شرایطی به قدرت رسيدند که یک جریان علموی قدرتمنود و بینظيور جهوان اسو م را
فراگرفته بود .آل بویه بهعنوان یک دولت ایرانی و شيعه مذهب ضمن همراه شدن بوا گفتموان علموی
این عصر ،با خدمات و دستاوردهاآ علمی جدید ،شموفندگی و پویوایی ایون فیواآ علموی را رونوق
بخشيدند که بخشی از آن به شاخههاآ مختلف علوم انسانی از جمله فلسفه و وممت مربوط میشود
بهطورآکه این دانشها در وراآ تفاوتهاآ فمرآ و مذهبی این دوره ،قوادر بودنود اهميوت و اعتبوار
خود را وفظ نمایند و روند تماملی خود را استمرار بخشند و وتی در تقریوب موذاهب گونواگون و رفوع
اخت فات کارساز باشند .درخشش علمی-فرهنگوی ایون دوره از تواریخ ایوران ،نقطوه اوجوی را نشوان
میدهد که تأملبرانگيز است .از آنجا که بررسی علت و عوامل پيشورفتهاآ علموی و فرهنگوی هور
دوره از تاریخ ایران میتواند بهعنوان الگو و تجربهاآ براآ پيشرفت دورههواآ دیگور تواریخ از جملوه
دوران کنونی ،کارایی داشته باشد ،الزم است بررسی گردد که چه عوواملی زمينهسواز پيشورفت علووم
انسانی در عصر آل بویه بودهاند و چه تدابير و راهمارهایی در جهت تطبيق علوم انسوانی بوا شورایم و
مقتیيات زمان صورت گرفته است؟ و از این رهيافت ،چه نوآورآها و خ قيتهاآ علمی در این دوره
پدید آمده است؟ این پژوهش با تميه بر روش توصيفی-تحليلی و منابع کتابخانوهاآ درصودد بررسوی
مباوث مطرحشده میباشد.
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پیشینه موضوع
آنهوا وتوی از پایهگوذاران
ایرانيان بيش از ملتهاآ دیگر اهول دانوش ،اندیشوه و تفمور
دانشهاآ عقلی و استداللی محسوب میشدند و در ایران باستان شهرهایی مانند رآ و همدان مرکوز
تعليم و آموزش دانش هاآ فمرآ و استداللی بود و دانایان این فن(مغان) آنهوا را آمووزش میدادنود2.
کتاب هاآ دینی ایرانيوان ماننود اوسوتا و بنودهش خوالی از میوامين اخ قوی و فلسوفی نبوود و هور
مطالعهکنندهاآ را به تفمر و تأمل در بنيان هستی دعوت مینمود9.
در ایران باستان شواخههاآ مختلوف علووم انسوانی از جملوه فلسوفه ،ومموت ،اخو ا ،الهيوات،
علمالنفس(روانشناسی) و ریاضيات همواره مورد توجه قرار داشتند .این دانشها نسبت به سایر علوم از
عمق و غناآ بيشترآ برخوردار بودند و وتی از نظور تربيتوی بوراآ تربيوت نسول جووان ارزشومند و
کاربردآ محسوب میشدند  9لذا ایرانيان باستان همواره شاخههایی از آن را در مراکوز آموزشوی خوود
تدریس مینمودند .در آن روزگار ،آتشمدهها از جمله مراکز تعليم و آموزش شاخههاآ علوم انسوانی از
جمله وممت و فلسفه به شمار میآمدند و مغان ایرانی بر این دانشها مسلم بودند 5.بسيارآ از متوون
و منابع این دانشها در کتابخانههاآ آتشمدههایی چون اصطخر فارس و آذرگشنسب و همچنين دیگر
مراکز علمی از جمله دانشگاه گندآشاپور نگهدارآ میشد1.
در جریان ترجمه متون مختلف در دوره اس می ،بخشی از این آثار ترجموه گردیود و موورد توجوه
واکمان و مردم قرار گرفت 0.با به قدرت رسيدن متوکل عباسی در اواسم قرن سوم ،سختگيرآ نسبت
به دانشهاآ استداللی پدید آمد و تقليد جانشين تعقول گردیود 8.در دوره وموموت آل بویوه و در اثور
انعطاف واکم بر فیاآ این عصر ،در کنار تحقيق و پژوهش در ووزه علوم گوناگون ،علوم انسانی نيوز
رشد و اعت آ بيشترآ یافت.
بودنود6.

طبقهبندی علوم ،تثبیت جایگاه علوم انسانی
تا مدتها فيلسوف و وميم به کسی گفته میشد که جامع همه علوم باشد و یا به فراگيورآ آنهوا
اشتغال داشته باشد اما بهتدریج با افزایش سطح معلومات و دانستههاآ علوم گوناگون ثابوت شود کوه
یک فرد در فرصت کوتاه عمر خود نمیتواند بهطور کامل بر تمام دانشها مسلم گردد و عقول وموم
می کند که علوم مختلف از یمدیگر تفميک شووند .فوارابی از پيشوگامان ایون تقسويمبندآ محسووب
میشد 3.وآ اولين فيلسوف ایرانی بود که قبل از استقرار آل بویوه در بغوداد ،اقوداماتی در ایون زمينوه
انجام داد .فعاليتهاآ او بهوسيله دیگر دانشمندان و فيلسوفان تداوم یافت و بهمرور تمميل گردید .توا
قبل از طبقهبندآ علوم توسم فارابی ،علوم رایج ميان مسلمانان به دو دسته کلی تقسيم میگردید:
 .6علوم معقول که از راه فمر و اندیشه کسب میشدند و شامل علومی مانند پزشمی ،نجووم ،فلسوفه،
منطق ،ریاضيات ،الهيات و  ...بودند.
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 .2علوم منقول(علوم عربی) که از راه نقل به دست میآمدند و به قرائت قرآن ،ودیث ،فقه ،ک م و ...
اط ا میگردید69.
اگرچه در اواسم قرن سوم فرصتهاآ مناسبی براآ رشد علوم مختلف فوراهم بوود اموا از زموان
متوکل عباسی سختگيرآهایی نسبت به آموزش و رواج علوم عقلی اعمال گردیود و گروههوایی کوه
اهل بحث ،منارره و استدالل بودند تحتفشار قرار گرفتند و اعتقاد به تسليم و تقليد و برترآ نقل بور
عقل و همچنين محدود کردن دایره عقل و اوترام به روایات گسترش یافت و بهمرور ایون دانشهوا و
ف سفه و متفمران در شمار ملحدان درآمدند 66.ابناثير در شرح رویدادهاآ سال  203هجرآ اینگونه
میآورد:
در این سال وراقان از فوروش کتابهواآ کو م و جودل و فلسوفه ،ممنووع شودند و
سوزاندن کتاب هاآ فلسفه و آزار آنان در این زمان امرآ عادآ بود62.
بدبينی نسبت به علوم عقلی تا جایی ادامه داشوت کوه پورداختن بوه آنهوا باعوث قطوع مقوررآ و
مستمرآ اساتيد میشد ،گرایش اومدبنسهلبلخی(م  )922به این علوم موجب قطع مستمرآ و متهم
شدن وآ به کفر گردید 69.با وجود این سختگيرآها هيچگاه توجه دانشپژوهان به علوم و دانشهاآ
عقلی قطع نشد ،زیرا انسان ذاتاً موجودآ متفمر و کنجماو میباشد و قرآن نيز در آیات متعدد بور ایون
امر تأکيد دارد  69از سوآ دیگر ،رشد و بالندگی علوم و مراکز علمی هر ملتی زمانی محقق میشود که
فمرها و اندیشههاآ مستعد از قيدوبند تقليد و عادات موروثی رها گردند و بناآ بحث ،تحقيق ،جدال و
اصطماک افمار گذاشته شود65.
بر این اساس با وجود محدودیتهاآ موجود ،ع قمندان علوم عقلی هيچگاه عقبنشينی نمردند و
بازار درس و مناررات تعطيل نشد و آموزش این علوم بنا به شورایم موجوود در مجوالس خصوصوی و
اغلب در منازل دانشمندان دنبال گردید .زمانی که فارابی به بغداد آمد ابوبشورمتی فيلسووف مسويحی،
فوون منطووق را بهصووورت خصوصووی توودریس میکوورد 61.در همووين ایووام بووود کووه فيلسوووفانی ماننوود
ابوبمرمحمدبنزکریاآرازآ( )256-969عليرغم بیاعتمادآ کوه نسوبت بوه دانشهواآ عقلوی وجوود
داشت به فعاليتهاآ گستردهاآ در نشر و اشاعه عقلگرایی اقدام نمودنود .وآ کوه همعصور ابونصور
فارابی بود و در توجه به دانشهاآ عقلی از جمله فلسفه تا آنجا پيش رفت که عقول را یگانوه مزیوت
آدمی دانست و فلسفه و روش اخ قی خود را بر آن استوار ساخت .رازآ بوا نگوارش ردهیوهها بور آثوار
ف سفه پيشين مانند کندآ و نقد آراء و افمار آنها شرایم مناسوبی را بوراآ شوموفایی علووم انسوانی
فراهم آورد و اگرچه با نگارش آثارآ مورد اتهام قرار گرفت اما در زموان آل بویوه توجوه بوه آثوار او و
بهره گيرآ از میامين و مفاهيم موجود در آنها در ميان متفمران و اندیشمندان این عصر امورآ رایوج
بود60.
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با وجود این شرایم ،کشممشهاآ فمرآ ميان فرقهها و گروههاآ مذهبی رواج داشت و مجوالس
بحث و مناررات به محافل دشمنی و نفی مذاهب مختلف تبودیل شوده بوود از سووآ دیگور ،تأکيود
جریان هاآ فمرآ از جمله معتزله به بررسی مبانی فقهی به کمک عقل ،شبهاتی را در مسائل اعتقادآ
بهوجود آورد 68.براآ کاهش منازعات ميان متفموران و عالموان و ایجواد موازنوه در علووم ،همچنوين
برطرف شدن کاستیها و خألهایی که در برخی از آنها وجود داشت الزم بوود کوه مطالعواتی بور روآ
علوم گوناگون انجام شود و جایگاه و ارزش هر یک از آنها مشخص گردد تا ضمن گشوده شودن راز و
رمز هر یک ،مراجعه به این علوم براآ هر مبتدآ و جوینده علمی آسوان باشود و بهرهگيورآ از ایون
دانشها در جامعه عمومی و همگانیتر گوردد 63.سوعادت و رفواه همهجانبوه بشور در گوروآ توجوه و
بهرهگيرآ از تمام علوم در کنار هم میباشد29.
اگرچه قبل از فارابی ،کندآ فيلسوف بزرگ عرب ،نظراتی در زمينه تقسيم علووم ارائوه نموود اموا
نظرات او در عمل ،محدودیتهایی در قوه تفمر و اندیشه انسان بهوجود میآورد .از نظر کنودآ علووم
به دو قسمت علوم الهی و علوم انسانی تقسيم میشدند .علم الهی شامل دانشی بود که خداآ متعوال
به پيامبران میبخشد و علوم انسانی که عالیترین شمل آن فلسوفه میباشود .کنودآ علووم الهوی را
عالیتر از علوم انسانی میدانست زیرا از این راه دستیافتن به معرفتوی ميسور میشوود کوه هرگوز از
طریق علم بشرآ نمیتوان به آن رسيد بنابراین باید وقایق عالم ووی را(همچون آفورینش جهوان از
نيستی یا رستاخيز جسمانی مردمان پس از مرگ) اگر هم با علم و فلسفه قابلاثبات نباشد و یوا وتوی
مخالف باشد ،بدون چون و چرا پذیرفت 26.توأثير اندیشوههاآ فلسوفی کنودآ و رازآ را بور فيلسووف
دانشمند ابونصر فارابی نمیتوان انمار کرد .رهور فارابی نقطه عطفی در تاریخ علوم عقلی بوود کوه در
گسترش خردورزآ و تفمرگرایی در دوران ومومت آل بویه نقش داشت .او بوا درایوت و تيزبينوی بوه
ساماندهی علوم مختلف اقدام نمود و علم را درک واقعی چيزآ بدانگونه که هست(وقيقت) به دور از
لغزش تعریف کرد22و براآ آنمه علومی مانند فلسفه و منطق را از اتهامات مبرا سازد اقدام به گردآورآ
اوادیث پيامبر نمود که در آنها به علومی چون منطق اشاره شده بود29و از همبستگی و ارتباط علوم بوا
هم و ایجاد و پدید آمدن آنها از یمدیگر سخن گفت و علوم را به ترتيب اهميوت و کواربرد بدینگونوه
طبقهبندآ نمود:
 .6علم زبان .2 ،علم منطق .9 ،علم تعاليم .9 ،علم طبيعی و الهی .5 ،علم مدنی و فقه و ک م که هور
یک از آنها به شاخههاآ فرعی تقسيم میشدند .فارابی در یک تقسيمبندآ دیگر ،علوم را به دو بخش
نظرآ و عملی دستهبندآ نمود و ریاضيات ،طبيعيات و الهيات را در بخش نظرآ و فقه ،ک م و علوم
مدن(اخ ا و کشوردارآ) را در بخش عملی قرار داد.
اقدامات فارابی بيانگر این نمته میباشد که او خود را در علوم خاصی محدود نسواخت و تنهوا بوه
توضيح و معرفی علوم اکتفا ننمود ،بلمه نحوه بهکارگيرآ شایسته هر یوک از علووم و فوایود آن را در
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زندگی واقعی روشن ساخت و مشخص کرد که مث ً براآ طلب معاش و اص ح زندگی دنيوآ باید بوه
سراغ کدام دانشها رفت و یا براآ اثبات آراء و افعال ،پورداختن بوه کودام علووم ضورورت دارد .او بوا
مشخص کردن کاربرد عملی هر علم و مشاغل مرتبم با آنها ،ضرورت بوهکارگيرآ دانشهوا و فنوون
مربوط به هر شغل را مشخص نمود که به کار بستن آنها موجوب ارتقواء مشواغل مربوطوه میگوردد
بهطور مثال بهکارگيرآ هندسه عملی بهوسيله نجاران ،آهنگران و معماران باعث موفقيت بيشتر آنهوا،
کسب نتوایج بهتور و سوود بيشوتر میشوود .ت شهواآ او در ایون راه ،افقهواآ توازهاآ را بور روآ
ع قمندان و دانشپژوهان گشود 29.با وجود کشممشهاآ فمرآ و عقيدتی گسترده ميوان فرقوهها و
گروههاآ مذهبی مختلف که همچنوان در سراسور دوران آل بویوه اسوتمرار داشوت 25،عملمورد ایون
فيلسوف ایرانی ،بازتاب قابلتوجهی در ميان دیگر اندیشمندان عصور آل بویوه داشوت و آنهوا نيوز بوه
اقداماتی در این زمينه روآ آوردند:
 .6در اواسم ومومت آل بویه(در ودود سال  959هجرآ) ت شی از سوآ گروه اخوانالصفا در جهوت
تقسيم بندآ علوم صورت گرفت .این گروه انواع علوم را به سه بخوش اصولی شوامل ریاضوی ،علووم
شرعی و وضعی ،علوم وقيقی و فلسفه تقسيمبندآ نمودند که هر یک داراآ زیرشاخههایی بود .آنوان
این علوم را در قالب پنجاه و دو رساله مدون ساختند21.
 .2اقدام دیگر در این زمينه بهوسيله ابوبمرخوارزمی و نگارش کتاب مفاتيحالعلوم(در وودود سوال 909
هجرآ) آغاز گردید .وآ مطالعوه ایون کتواب را راه ورود بوه انوواع دانشهوا دانسوت و تو ش کورد
اصط وات رایج ميان دانشمندان علوم گوناگون را گردآورآ و سپس به تعریف و بررسوی آنهوا اقودام
نماید .خوارزمی از فواید بهکارگيرآ علوم مختلف در زندگی عملی سخن گفت .او در یوک طبقهبنودآ
علوم را به دو دسته علوم شریعت(علوم عربی) و علوم عجم(غيرعربی) تقسيم کرد .طبقهبندآ فارابی از
علوم به تأسهی از ارسطو بود و نه اس م و خوارزمی در مفاتيحالعلوم ،طب ،کيميا و تاریخ را نيز بوه ایون
تقسيمبندآ اضافه نمود20.
 .9تقسيم بندآ دیگرآ که در زمان وموت آل بویه صورت گرفت ،نظم و ترتيبی بود کوه در عملمورد
نویسندگان و وراقانی مانند ابنندیم مشهود است .وآ علوم زمان خود را در ده مقاله تقسيمبندآ نمود
که هر یک داراآ اجزایی بود28.
 .9طبقهبندآ دیگر به ابوعلیسينا مربوط میشود که در کتاب شفا علوم رایج را در چهار بخش اصولی
تقسيمبندآ کرد که شامل منطق ،طبيعيات ،ریاضويات و الهيوات میشود .او ضومن تفميوک علووم و
مشخص کردن جایگاه هر یک از آنها ،بوه مقایسوه آنهوا بوا یمودیگر پرداخوت و دربواره ارتباطوات و
تفاوتهاآ علوم توضيحات مفصلی ارائه نمود 23.وآ نخستين دانشمندآ است که دیدگاههاآ خاصوی
در امر آموزش و تربيت داشت و در کتاب شفا در فن پونجم از منطوق کوه از برهوان گفتگوو میکنود
شيوههاآ شش گانه تعليم و تعلهم را نيز مورد بررسی قرار میدهد99.
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طبقهبندآ علوم ضمن تثبيت جایگاه دانشهاآ گوناگون ،فرصوتی را بوراآ شوناخت کاسوتیهاآ
علوم مختلف و جبران آنها فراهم نمود و توانست پاسخگوآ بخشی از نيازها و دغدغوههاآ اجتمواع و
عامل توجه بيشتر به مباوث عقلی و علوم انسانی باشد بهطورآکوه در درگيرآهوا و کشوممشهاآ
گروههاآ مذهبی ،دانشمندان وقيقی از افراد عالمنما و بدون مایه متمایز گردند و افمار و اندیشوههاآ
مستعد به عرصههاآ علمی و تحقيقی و خ قيت و نوآورآ سوا یابند.
جریانهای عقلگرا ،هدایتکننده علوم انسانی
با به قدرت رسيدن آل بویه ،روند شملگيرآ مجالس علمی و نيز ووزههاآ فمرآ شمل متفاوتی
به خود گرفت .واکميت روح تساهل مذهبی ،فراوانی مجالس و انجمنهاآ علمی و مناررات در ایون
دوره و همچنين استفاده و بهکارگيرآ استدالالت عقلی در فهوم مبوانی دینوی و علموی از مهمتورین
ویژگیهاآ فرهنگی این عصر محسوب میشود و میتوان گفت بهرهگيورآ از بيونش عقلوی بوهرغم
مخالفتهاآ طرفداران دانشهاآ نقلی و اصحاب ودیث ،تقریباً در کليه مبانی فقهی و اعتقوادآ نيوز
راه یافت 96.در این عصر عقلگرایی در وراآ اخت فات موجود ميان گروههواآ موذهبی آنچنوان رشود
یافت که پيوندآ را ميان متفمران این عصر پدید آورد و پرداختن به علوم عقلی مشخصه اهل بيوان و
قلم گردید .تمای ت عقل گرایی از جمله وجوه مشترک فيلسوفانی مانند مسمویه ،عوامرآ ،ابنسوينا و
متفمران برجسته شيعه مانند ابنبابویه و متملمانی از جمله شويخ مفيود ،سيدمرتیوی و شويخ طوسوی
محسوب میشد92.
از جمله عوامل تأثيرگذار در گسترش دانشهاآ عقلی و استداللی و جبران کاسوتیها و خألهواآ
علمی در جامعه عصر بویه ،گروههاآ عقلگرا بودند که با استفاده از آزادآ بيان و قلم به فعاليتهواآ
فرهنگی اقدام نمودند و تحرکی را در سطح جامعه پدید آوردند .آنان با تشميل مجالس مفيود و پرثمور
مانند جلسات منارره و پرداختن به بحث و چونوچرا و همچنين نگارش انواع متون و رسوایل ،نقوش
مؤثرآ در شموفایی استعدادهاآ فمرآ عمومی و بارور شدن اندیشههاآ متفموران داشوتند .در پرتوو
چنين محيطی بود که بالندگی علوم انسانی و دانشهواآ گونواگون فوراهم گردیود 99.در اداموه نگواه
مختصرآ به جریانهاآ فمرآ رایج در عصر بویه داریم:
 .1اخوانالصفا
این جمعيت سرهآ ،درصدد تلفيق اندیشهها و آراء موجود در جامعه مانند افمار عرفانی اف طوون و
فيثاغورث و صوفيه و همچنين برخی از مبانی فقهی شيعه بودند و ت ش میکردند که آراء موذهبی را
با عقل و منطق منطبق سازند .آنان در محيم فرهنگی بينالمللی بصوره میزیسوتند و مجوالس درس
آنها بهطور مخفيانه تشميل میگردید 99.آنها با الهام از تأليفات و ترجموههاآ منوابع هنودآ ،یونوانی،
ایرانی ،سریانی و کتابهاآ متعدد فلسفی موفق به نگارش پنجاه و دو رسواله در موضووعات فلسوفه،
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منطق ،ریاضی و  ...شدند95و این آثار را ميان مردم پراکنده نمودند .از آنجا که نویسندگان این رسوایل
مشخص نبود شک و شبهه و تعارضات را در جامعه گسترش میداد .بسويارآ از موردم ایون منوابع را
مطالعه میکردند و مطالب آنها را به امامان شيعه نسبت میدادند 91و گاه درصودد تحقيوق و پوژوهش
درباره این نوشتهها برمیآمدند 90.این جمعيت با برگزارآ جلسات منارره با ویور ف سوفه بوه شومل
خصوصی و گاه در مألعام ،شور و شوا گستردهاآ را در ميان جمعيت واضر و قشرهاآ مختلف مردم
پدید میآوردند .پادشاهان و دولتموردان آل بویوه ع قهمنود بوه شونيدن دیودگاههاآ آنوان بودنود98و
بحثهاآ مجالس آنها را پيگيرآ میکردند .با ومایت این دولتمردان و پادشاهان بود که اندیشوههاآ
این گروه تقویت گردید و از بغداد به محيمهاآ علمی رآ و اصفهان و وتی به نوواوی غورب قلمورو
اس می تا اندلس راه یافت93.
 .2تصوف
از دیگر گروههاآ فعال که در ابتدا مخالف اندیشههاآ استداللی بودند ،جریان تصووف بوود .ایون
گروه بهتدریج از اندیشههاآ ضداستداللی خود فاصله گرفتند و تعام تی با گروههاآ عقلگرا از جملوه
اخوانالصفا برقرار نمودند .اندیشههاآ آنان راه خود را به رسایل اخوانالصفا باز کورد و وتوی برخوی از
آراء و افمار فلسفه شيعی در جهانشناسی را مطالعه نمودند و به نظرات عرفانی خود افزودند 99.در کنار
تعدادآ از اعیاآ گروههاآ متصوفه که گرایش به معرفت قلبوی داشوتند 96،عودهاآ دیگور از آنهوا از
ارتباط گستردهاآ با مردم برخوردار بودند و در خانقاههاآ خود مجالسی ترتيوب میدادنود و بوه ارشواد
مردم مبادرت میورزیدند و به تدوین اصول اعتقادآ خوود میپرداختنود در ایون رابطوه میتووان بوه
ابومنصور صوفی ونبلوی اصوفهانی اشواره نموود کوه معاصور ابونعيماصوفهانی بوود و کتوابی بوه نوام
«نهجالخاص» را نگاشت که از آثار ارزنده صوفيان این دوره محسوب میشد92.
 .3معتزله
معتزله از قدیمیترین جریانهاآ اندیشهاآ ميان مسلمانان محسوب میشد 99.اگرچه جنبوجوش
فرهنگی آنها در قرون قبل با فرازوفرودهایی همراه بود ،در دوران ومومت آل بویه فعاليتهاآ آنان با
اقتدار بيشترآ در جامعه دنبال شد 99.محور تماپوهاآ معتزله ارج نهوادن بوه عقول بوود .آنوان اعتقواد
داشتند که عقل این توانمندآ را دارد که ميان نيک و بد تميز قائل شود 95.اعیاآ این جریان ،اغلوب
ایرانيان ساکن بغوداد بودند و همچنين در شوهرهایی مانند اصوفهان 91،رآ ،فوارس و نواووی دیگر از
جمله کرمانشاهان(قرميسين) ،خوزستان و نيشابور طرفدارانی داشتند .یمی از مراکز علموی موروج ایون
اندیشه ،دارالعلم رامهرمز بود  90چنانکه مقدسی در اینباره ارهار میدارد:
در این مرکز علمی یک استاد علم ک م بهطور دائموی ویوور دارد و بور اسواس
اصول ک می معتزلی ک س درس تشميل میدهد 98...
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طرفداران این جریان ع قه خاصی به برپایی مجالس منارره و مباوثات نظرآ و اثباتی داشوتند و
بهرهگيرآ از استدالل و منطق را در ميان مردم تبليغ میکردند .بخشی از ادله و اسوتنتاجات جلسوات
منارره آنها به فلسفه یونان و وممت ایران باستان مربوط میشد که پيروان ادیانی ماننود مسويحيان،
یهودیان و زردشتيان نيز در مباوثوات خوود از آنهوا اسوتفاده میکردنود .طرفوداران معتزلوه هيچگونوه
محدودیتی براآ استفاده از ادلهه و براهين سایر ادیان نداشتند و میتوانستند در گفتگوهوا و بحثهواآ
خود از آنها بهرهمند شوند93.
آزاداندیشی این جریان و تمایل به برقرارآ رابطه با ادیان رایج و گروههاآ مذهبی مختلف باعوث
شد که برخی از رهبران و متفمران مذاهب گوناگون از جمله شيعه ماننود شويخ مفيود ،سيدمرتیوی و
شيخ طوسی پيوندهایی با این جریوان برقورار نماینود 59و وتوی ابوالقاسومتنوخی ،شواعر و ادیوب و از
شاگردان سيدمرتیی به معتزله پيوست 56.پيروان معتزله عقلگراآ خالص بودند و همه اموور از جملوه
ودیث و تفسير را با عقل میسنجيدند اما شيعيان در کنار عقل به ایمان و ووی نيز اعتقواد داشوتند52.
یمی از عواملی که روند ارتباط ميان شيعه با معتزله را(عليرغم وجود اخت فات ميان آنها) تسهيل نمود،
کماعتنایی معتزله به نقليات بود که با مقاصد شيعه مطابقت داشت  59از دیگور عوواملی کوه در پيونود
ميان این دو جریان موؤثر بوود تو ش مجدهانوه و مشوارکت معتزلوه در تفسوير قورآن بوود ،چنانکوه
ابوالحسنعلیبنعيسیرمهانی(م  )985تفسيرآ بر قرآن نگاشت و صواوببنعباد در ایون موورد ارهوار
نمود که دیگر جایی براآ فعاليت ما در این زمينه باقی نمانده است59.
عليرغم تعام ت قابلتوجهی که ميان شيعيان اماميه و معتزله وجود داشت ،روابم ميان اهل سنت
با این جریان با کشممشها و درگيرآهایی همراه بود 55.همچنين تماپوهایی از سوآ شويعيان زیودآ
در گرویدن به این جریان و آموختن اصول معتزله به وجود آمد و بزرگان و فقهاآ آنان به این جریوان
متمایل شدند 51.تحقيقات و فعاليتهاآ این جریان ،تشميل مجالس مباوثات و منواررات را گسوترش
داد و بازار تأليفات رونق گرفت ،وتی شيوههاآ کاوشگرآ ابنبابویه در کتاب عللالشرایع یادآور طریقه
اندیشمندان معتزلی بود 50.جریان عقل گرایی وتی به محافل خووارج نيوز راه یافوت در هموين راسوتا
خوارج ساکن در شرا اصط خر(نزدیک مرز کرمان) براآ بر وق نشان دادن عقایود خوود بوه نگوارش
کتابهایی دست زدند و مجالس منارره پرشورآ برپا نمودند58.
گرایشهاآ اندیشهاآ صاوببنعباد به اعتزال منجر به دعووت از قاضویعبدالجبارمعتزلی جهوت
پذیرش منصب قاضیالقیاتی رآ گردید .این اقدام در روند گسترش عقولگرایی در ایون شوهر توأثير
بسزایی داشت 53.صاوببنعباد با بهرهگيرآ از این جریان سعی کرد تفاهم و آشتی را ميان گروههاآ
مذهبی معارض به وجود آورد لوذا مبلغوانی را در تورویج عقولگرایی از روسوتایی بوه روسوتاآ دیگور
میفرستاد .کرمر ارهار مینماید:
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صاووببنعبواد در رواج ادلههگرایووی توا آنجووا پيووش رفووت کوه «دع ـاة» یوا
«خاصاتالصاوب» مأموریت داشتند که تعاليم معتزلوه را بوه عربوی و فارسوی در
بازارها جار بزنند19.
صاوب ،خود نيز در زمان اقامت در اصفهان در گسترش این اندیشه و ترویج آن ميان شواگردان خوود
ت ش میکرد 16.او با تشميل جلسات درسی(در زمان مؤیدالدوله) در اصفهان و یا شورکت در جلسوات
منارره گروههاآ معتزله و ویور در مدارس آنها ،نقش مهمی در گسترانيدن ادلهگرایی در ایون شوهر
ایفا نمود  12همچنين گرایشهاآ عیدالدوله به یمی از شاخههاآ اعتزال به نام راهریه 19باعث توجه
او به بزرگان این قوم شد و چند صباوی کار این گروه رونق فراوان یافوت 19و اعیواآ برجسوته ایون
جریان به مناصب مهمی دست یافتند .ابوسعدبشربنوسين از ساکنان فارس و از طرفداران این جریان،
به قاضیالقیاتی بغداد منصوب گردید15.
 .4اسماعیلیه
از دیگر جریانهایی که فیاآ فرهنگی زمان وموموت اموراآ بویوه را تحتتوأثير خوود قورار داد
تبليغات گسترده شيعيان اسماعيلی(هفتامامی) بود .اعیا و طرفداران این جریان بوا تشوميل جلسوات
بحث و منارره با ویور عامه مردم ،در نشر و اشاعه خردورزآ تأثير بسوزایی داشوتند .اسوماعيليان در
آموزشهاآ خود ادعا مینمودند که راهر دین را باطنی هست که اموام بور آنهوا آشونایی دارد و ایون
مفاهيم باطنی دین باید بهوسيله او یا کسانی که نزد او تعليم یافتهاند تفسير و بيان گوردد .در مجوالس
درس و بحث و مناررات این جریان ،عده بسيارآ از مردان و زنان شرکت میکردند 11.از جمله اهداف
آنها این بود که آیات قرآن را ب ر طبق تعاليم فلسفی خود شرح و تفسير نمایند .آنان علووم را بوه انوواع
مختلف تقسيم میکردند و معتقد بودند که علوم نظرآ نياز به عقل و اسوتدالل فمورآ دارد 10.مرکوز
ترویج آراء مذهب اسماعيلی مصر بود و طرفداران و پيروان این مذهب در نيمه شرقی خ فت اس می
از جمله در ایران و عراا ،قرمطی خوانده میشدند 18.در زمان ومومت معزالدولوه( )929-998داعيوان
اسماعيلی کتابهاآ خود را در هر شهرآ انتشار میدادنود 13و در زموان عزالدولوهبختيار( )951-910و
عیدالدوله( )998-902اقطاعاتی به قرامطه واگذار گردید09.
ایرانيان از جمله کسانی بودند که بهعنوان مبلغان این جریان ایفواآ نقوش نمودنود .یموی از ایون
مبلغان ،وميدالدینکرمانی بود که همزمان با الحواکم( )981-966در مصور و بهاءالدولوهدیلموی(-992
 )903در بصره و بغداد ویور داشت .از اقدامات او تدوین کتابی درباره جهانشناسی و خلقت بوود 06.از
دیگر مبلغان معروف اسماعيلی المؤیدفیالدینشيرازآ(م  )909بود که اميرابوکاليجار دیلمی را در شيراز
بووه ایوون جریووان متمایوول سوواخت .سووایر مبلغووان ایرانووی ایوون جریووان ،ابونصرعمرانکیسوورآ 02و
ناصرخسروقبادیانی بودند که در گسترش عقاید اسماعيليه نقش مهمی ایفا نمودند همچنين متفموران
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مشهورآ مانند ابوسليمانسجستانی تمای تی به این جریان داشتند 09و برخی از توأوی ت و توجيهوات
ابنسينا در وممت شباهت خاصی به استداللهاآ اسماعيليان داشوت 09.اگرچوه محموود غزنووآ در
ومله به رآ ،دفاتر و کتابهاآ اسماعيليه و ف سفه آنها را از سوراها و کتابخانوهها بيورون آورد و بوه
آتش کشيد اما این جریان همچنان ادامه یافت و شهر رآ در سراسور قورن پونجم و ششوم از مراکوز
عمده آموزشی اسماعيليان محسوب میشد05.
نتایج و دستاوردهاآ جریانهاآ ذکر شده ،قوت بخشيدن به نيروآ تفمر و تعقل و بالندگی علووم
انسانی جامعه آن روز بود .بهرهگيرآ از شرایم و اممانات موجود از جمله آزادآ فمر ،عمل و دیون ،راه
را براآ برخورد و تعام ت اندیشهاآ هموار مینمود همچنين انتخاب دولتموردان و وزیوران از ميوان
نيروهاآ دانشمند و عقل گرا کوه خوود مودرس مراکوز علموی محسووب میشودند ،موجوب گسوترش
گرایشهاآ عقلگرایانه در اجتماع گردید.
عرصه شکوفایی و بومیسازی علوم انسانی
بررسی منابع دوران ومومت آل بویه ومایت از بهوجود آمدن نوعی ورکت علموی دارد ،چنانکوه
در تجارباالمم میخوانيم:
ذواها به جوش آمده ،دانشهاآ مرده زنده شدهاند و موردان آنهوا کوه پراکنوده
بودند گرد آمده و بازار کساد انواع علوم گرم شده 01...
و همچنين رشد و شموفایی در علومی مانند طب ،نجوم ،فلسفه ،منطق ،فقه ،ک م ،ریاضيات ،الهيوات،
شعر و ادبيات و  ...پدید آمد که بخش عمودهاآ از ایون شوموفایی بوه ويطوه علووم انسوانی مورتبم
میشود 00.اساس و پایه علوم انسانی بر بنياد تفمور و اسوتدالل اسوتوار اسوت و عوالیترین شومل آن
دانشهایی مانند فلسفه و منطق میباشد .علوم انسانی همواره در مقابل علوم الهی تعریف شدهاند کوه
مسائل مربوط به خلقت و معواد از اصولیترین موضووعات آن اسوت کوه میبایسوتی بودون بحوث و
استدالل(بیچونوچرا) آنها را پذیرفت 08اما ذهن کاوشگر انسان و ررفيوت و توانمنودآهاآ عقلوی او
هيچگاه به دانشهاآ خاص و محدودآ بسنده نمرده و همواره ت ش نموده است که تفمر و استدالل
را در تمام دانشها وتی در تفسير جهان خلقت(بیودومرز) به کار بندد 03.فراهم شدن شموفایی علمی
بهخصوص در ويطه علوم انسانی و بومیسازآ آن ،مستلزم ت شهوایی بوود کوه در عصور آل بویوه
صورت پذیرفت:
الف) پیوند دین و فلسفه
اولين عامل تأثيرگذار در این زمينه ،ت شهاآ علمی فارابی فيلسوف بزرگ ایرانی بود که با وجود
سختگيرآهایی که در آموزش و نشر دانشهاآ عقلی وجود داشت آنها را در وران فرا گرفت و سپس
با آثارآ که خلق کرد و همچنين آموزش به شاگردان خود ،گامهایی را در انتشار این علوم برداشت 89
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از دیگر اقدامات او ت ش در جهت ورود تفمر و استدالل در ويطوه دانشهواآ الهوی و ایجواد رابطوه
ميان فلسفه و دین بود که در این راستا به موفقيتهایی دست یافت و دانشهایی مانند فقوه ،کو م و
بخشی از الهيات را به قلمرو علوم انسانی وارد نمود 86.همچنين علم منطق یا به قول ابنخلودون فون
منطق را که ميان مسلمانان متروک شده بود ،اويا نمود و آن را راه ورود به هر دانشی اعو م کورد82.
فارابی با تهذیب تازه اآ که از فلسفه و منطق به عمل آورد و از ترکيب عقاید فلسفی یونانی با اصوول
دین ا س م ،مبانی فلسفه را به آیوين اسو م نزدیوک سواخت و روش منطقوی را در فلسوفه اسو می
پایهگذارآ کرد .تمرکز فمرآ و سرمایهگذارآ معنوآ بر علومی که پایه آن بر استدالل و تفمر استوار
بود پرورش و بالندگی آن علوم را به دنبال داشت.
در رشد و شموفایی علوم انسانی در عصر آل بویه ،نباید از نقش دانشمندان و سرمایههاآ انسوانی
این عصر از جمله فيلسوفانی مانند ابوالحسنعامرآ و ابوعلیسينا غافل شد .ابوالحسونعامرآ چنودین
بار از نيشابور به بغداد عزیمت نمود و تعام تی با ف سفه و اندیشومندان بغوداد داشوت و در مجوالس
مناررات آنها شرکت نمود .از جمله ت شهاآ او وارد کردن رویمرد عق نی بر الهيات و علووم دینوی
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
از وقایق جهان هستی مطلع میگردد و با فیایل انسانی انس میگيرد و همچنين به سو ح دليول و
برهان مجهز میشود و به این ترتيب از هرگونه قيدوبند تقليد از فرقههاآ سست و بیاساس در اموان
خواهد ماند .عامرآ در راستاآ وارد نمودن مباوث عقلی در زندگی موردم تو ش کورد کوه برخوی از
مناسک مذهبی از جمله اوقات و شماره و تعداد رکعات نماز را بوا بهرهگيورآ از دالیول عقلوی تفسوير
نماید 89.جبرئيلبنعبيداهللبنبختيشوع نيز در انطباا اقوال انبياء و ف سفه کتابی نگاشوت کوه بنوا بوه
گفته قفطی:
این کتاب ،منابع و مآخذ مشخصی داشت و تا به وال چنين کتابی تودوین نشوده
بود89.
ابوعلی سينا از دیگر فيلسوفان زمان آل بویه با اقامت دائمی خود در ایران ،تشميل مجالس منارره
و آموزش و تربيت شاگردان 85و نگارش انواع آثار با موضوعات متعدد نقش مهمی در گسوترش افموار
فلسوووفی و اسوووتداللی در شوووهرهاآ مختلوووف از جملوووه اصوووفهان و رآ داشوووت 81.او در کتووواب
«مباوثالمشرقيه» تساوآ و پيوند عقل و ووی را مطرح نمود و به نفوی تسوليم و تقليود پرداخوت .در
زمان آل بویه افمار و آراء ابنسينا محور بحثهاآ فی بود و دیگر ف سفه این عصر ،تحتالشعاع او
قرار میگرفتند و همچنين مرکز ثقل(نقطه تمرکز) علوم انسوانی و دانشهواآ اسوتداللی از بغوداد بوه
ایران منتقل گردید80.
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ب) بهرهگیری از پشتوانههای اخالقی ،حکمتی و فلسفی
از دیگر عوامل مؤثر در رشد علوم انسانی ،مطالعه و بهرهگيرآ از آثار گذشتگان و متون ترجمهشده
بود که بخشی از آنها به موضوعات فلسفی یونان و وممت عملی ایرانيان باستان مربوط میشود .ایون
منابع نيز در ويطه علوم انسانی قرار داشت 88.در زمان ومومت آل بویه اگرچه کموبيش ،ترجمه متون
گذشتگان ادامه یافت اما در کنار آن ،مطالعه عميق و تحقيق و تفحص در این منابع نيز آغواز گردیود.
دستاورد پژوهشهواآ آنوان نشوان داد کوه بسويارآ از متوون باقيمانوده از گذشوته ،بخصووص آثوار
اندرزنامهاآ و وممتی ایران باستان هيچگونه منافاتی با دین و اعتقادات مردم و روایات پيامبر و دیگور
اوادیث مربوط به امامان ندارند و وتی این آثار کاربردآ هستند و قابليت اجرایی در جامعوه و اسوتفاده
در مراکز علمی را نيز دارند و پيروآ از اندرزها و اصول مطرح شده در ایون متوون منجور بوه سوعادت
فردآ و اجتماعی میگردد و این امرآ بسيار ارزشمند بود  83در عين وال ،مطالعوه ایون آثوار ،نگورش
عقلی را در جامعه تقویت مینمود اما پيش از هرگونه اقدامی این منابع(ترجمهها) میبایستی مورد نقود
و بررسی قرار میگرفتند و تصحيح و تمميول میشودند همچنوين بوهعنوان منوابع آموزشوی نيازمنود
بومی سازآ و تطابق با اصول و اومام اس می بودند ،لذا اندیشومندان و متفموران زموان وموموت آل
بویه اقدام به نگارش شرحها و تفسيرهایی بر این آثار نمودند39.
مطالعه و تمرکز بر آثار وممتی ایرانيان باستان منجر به انعماس بخشهایی از مباوث ایون منوابع
در نوشته ها و تأليفات نویسندگان این عصر شد و در نتيجۀ آن ،آثارآ پدید آمدند کوه ترکيبوی بوودن،
ویژگی اصلی آنها بود بطوریمه ابوعلیمسمویه در نگارش کتواب «جاویودان خورد» خوود از مباووث
اندرزنامهاآ و وممتی ایرانيان باستان بهرهها برد .او محتوواآ کتواب «وصوایاآ هوشون » را موورد
بازبينی و بررسی قرار داد و پس از مطابقت دادن آن با شرایم موجود ،به نگارش اثر خود اقدام نمود36.
وآ همچنين با مطالعه و کنماش در کتابهاآ عهد اردشير و کارنامه انوشوروان ،بخشوی از محتووا و
نمات ارزشمند این دو کتاب از جمله اندرزهاآ کهن در شيوه صحيح مملمتدارآ ،پرهيز از تنآسایی،
خشم و وسد و همچنين ميانهروآ در کارها را در کتاب «تجوارباالمم» خوویش مونعمس سواخت32.
مورخانی چون مسعودآ نيز وصایاآ شاپور به پسرش هرمز را در آثار خود مطورح نمودنود 39.برخوی از
ایوون متووون بووه زبووان عربووی ترجمووه شووده بووود 39و تعوودادآ دیگوور بووه زبووان پهلوووآ بووود و نووزد
زردشتيان(زردشتيان فارس) نگهدارآ میشد 35.به دليل تسامح واکم بر عصر بویوه ،امموان دسترسوی
مورخان و ع قمندان به این متون فراهم بود .همچنين توصيههاآ مسمویه دربواره ترتيوب و مراوول
آموزش جوانان که شامل پرداختن به تماليف شرعی ،مطالعه آثار اخ قوی و وممتوی ،پيوروآ از آداب
پسندیده و پس از آن ،فراگيرآ دانشهایی مانند وساب ،هندسه و منطوق بوود بازتوابی از نوشوتههاآ
کتب دینی زردشتيان از جمله «وندیداد» و «دینمرد» میباشد 31.مطالعه این آثار ع وه بر بهبود روش
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کشوردارآ پادشاهان آل بویه ،در ارتقاء نگرش عق نی جامعه نيوز تأثيرگوذار بوود و وتوی در بازیوابی
اصالت فرهنگی ایرانيان مفيد و سودمند واقع گردید.
این امر در نگارش تاریخهاآ عمومی توسم نویسندگان و مورخان این عصر نيز نمود داشت .آنوان
که به پيوروآ از سونت تاریخنویسوی ایرانيوان در خداآناموهها ،تواریخ جهوان را از آغواز آفورینش در
مجموعهاآ بههمپيوسته درک و استنباط کرده بودند بوا روآ آوردن بوه نگوارش آثوار تطبيقوی قصود
داشتند ميان پادشاهان اسطورهاآ ایران و تاریخ انبياء پيوندآ برقرار سازند و از این طریق بر باورهواآ
ایرانيان از تاریخ آفرینش صحه بگذارند و در نهایت بور آن شودند توا تواریخ ایورانزمين را بوا قورآن،
شاخص ترین منبع دینی و تاریخی مسولمانان ،منطبوق سوازند .وموزه اصوفهانی و نيوز مؤلوف گمنوام
«مجملالتواریخ و القصص» از جمله مورخانی بودند که از این شيوه در نگارش آثار خود بهره بردند30.
الگو قرار دادن وصایا و اندیشههاآ وميمان خسروانی و سنجش و ارزیابی و نقود نابهسوامانیهاآ
موجود بر اساس آن ،از دیگر مظاهر ایران باستان بود که در عصر بویه تبلور یافت ،بطوریمه مسومویه
راهول نابهسامانیهاآ اقتصادآ و اجتماعی موجود را برقرارآ عدالت و توازن ميان سه رکن وموموت
یعنی لشمر ،خزانه و رعایا میدانست .وآ در ميان پادشاهان بویه ،تودبير و سياسوت ملوکدارآ علوی
بویه و رکن الدوله را در برقرارآ توازن ميان این عوامل مورد تحسين قرار میداد38.
رشد و تمامل علوم و دانشهاآ گوناگون در اثر ارتباط و تعامل آنها با یمدیگر محقق میگوردد و
فلسفه نيز از این قاعده مستثنی نبود .در جهان باستان ،تبادالت علمی و فلسفی ميان اقوام مختلوف از
جمله ایرانيان و یونانيان همواره وجود داشوت و ف سوفه یونوانی از جملوه فلرطورخس ،امپودوکلس و
اف طون با مغان ایرانی و مراکز فلسفی و وممتی ایرانيان ارتباط داشتند و از جهانبينی و اندیشوههاآ
فلسفی زردشت در تدوین آثار خود بهرهها بردند .ف سفه ایرانی(مغان) و ع قمندان به این دانشها در
ایران نيز با مراکز فلسفی یونان(آتن) در ارتباط بودند بر این اساس ،آثار فلسفی جهوان باسوتان ،خوود
ترکيبی از دیدگاههاآ فلسفی یونانيوان و تفمور فلسوفی ایوران باستان(زردشوت) بوود .ف سوفه دوران
اس می ضمن مطالعه این آثار ترجمه شده ،بخشهایی از محتواآ آنها را در آثار خود انعماس دادند33.
گزارشهاآ توويدآ از مجالس درس سجستانی ،فيلسوف ایرانی عصر بویوه وواکی از آن اسوت کوه
مباوث مربوط به سماع طبيعی ارسطو و مهر و کين(عشق و نفرت) امپدوکلس از جمله موضوعاتی بود
که در جلسات درس این فيلسوف تدریس میشد .ابوالحسنعامرآ نيز تفسيرآ نواف طوونی از بحوث
مهر و کين ارائه نمود  699وآ همچنين به نگارش شرحها و تفسيرهایی بور آثوار فيلسووفان یونوانی از
جمله ارسطو پرداخت696.از دیگر مباوث فلسفی جهان باسوتان کوه در زموان آل بویوه موورد بوازبينی،
پرورش و اوياء قرار گرفت بحث کهن خویشاوندآ معنوآ ميان استاد و شاگرد بود که گزارشهایی از
آن در «صوانالحممه» ابوسليمانسجستانی 692و «تهذیباالخ ا» مسمویهرازآ 699ذکر شوده اسوت.
ف سفه این عصر در کنار بهرهگيرآ از گنجينههاآ فلسفی ملل باستان ،به بازآفرینی برخی از مراسوم
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کهن یونانی نيز اقدام نمودند .ابنجوزآ در ذکر وقایع سال  382/902گزارشهایی از سخنان و نظرات
اعیاآ مجلس سجستانی در زمان اع م مرگ عیدالدوله ارائه نمود که انعماسی از صحنه ویوور ده
فيلسوف یونانی بر گرد تابوت اسمندر و ایراد پند و اندرز بود 699.ابوعلیسينا نيز از جمله فيلسوفانی بود
که دایره ذهن و افمار خود را به دیدگاه خاصی محدود نساخت .وآ ضمن بهرهگيرآ از آثار فيلسوفانی
چون فارابی ،اف طون و ارسطو به نقد آراء آنها اقدام نمود و از وجود نوعی تقارن و رابطه معنوآ ميان
برخی از مفاهيم فلسفی زردشت و وممت شيعی در مباووث مربووط بوه امامشناسوی و فرشتهشناسوی
سخن گفت695.
از سایر آثار نافع و تأثيرگذار بر تأليفات دانشمندان قرون چهارم و پنجم ،متون فلسوفی اندیشومند
بزرگ ایران باستان ،مانی بود .ابوبمرمحمدبنزکریاآرازآ ،فيلسوف و پزشک ایرانی از این آثار بهرهها
برد .در زمان آل بویه ،ابوریحانبيرونی در تدوین آثار خود و بهخصوص در نگارش تحقيوق ماللهنود از
این منابع استفاده نمود 691.همچنين ابوالفتحبنعميد از وزیران دانشمند آل بویه آثار ابووبمر رازآ را بوا
اجازه خواهرش در اختيار گرفت و آنها را مورد مطالعه قرار داد 690.ع قمندان به دانشهواآ فلسوفی و
وممتی ایران باستان با مطالعه این آثار موفق به تهيه کتابهاآ تلفيقی شدند .بااینوال الزم به ذکور
است که بازنگرآ در آثار گذشتگان و تدوین آثار تلفيقی(ترکيبی) محدود به ويطه علوم انسوانی نبوود،
بلمه این جریان به ووزههاآ دیگر علوم نيز راه یافت .ابنهيثم فيزیمدان و پزشک زموان آل بویوه از
ترکيب و تلفيق نظر خود با نظرات ونينبناسحاا(چشمپزشک) نظریهاآ جدید دربواره رییوت اجسوام
ارائه نمود 698.در ووزه هندسه و ریاضی نيز مقاالت اقليدس با ذکور دليول و برهوان موورد سونجش و
بررسی قرار گرفت و منجمان و ریاضيدانان این عصر از آنها استفاده نمودند693.
دستاوردها و نوآوریهای علمی در دوره آل بویه
روشناندیشی و نگرش واقع گرایانه فرمانروایان و دولتمردان آل بویه باعث گسترش انواع علووم و
دانشها در قلمرو آنها شد و هدف از مطالعه و پيگيرآ علوم و فنون گوناگون ،نهفقم به عنوان سو ح
دفاع در جلسات منارره ،بلمه شناخت واقعی و وقيقی و دستیافتن به ذات آن علم بود .دانشپژوهان
این عصر ضمن تمميل دستاوردهاآ گذشتگان به کنماش و جستجو براآ یافتن وقایق علمی دسوت
زدند .تعصبات متروک شد و با وسعت یافتن دایره افموار ،ابوداعات و ابتموارات علموی توازهاآ پدیودار
گردید 669.این خ قيتها در ويطههاآ مختلفی صورت گرفت که به برخی از آنها اشاره مینمایيم:
 .1پزشکی
پزشمان این عصر از جمله ابوعلیسينا در راستاآ تمميل فعاليتهاآ پزشمانی چون ابوبمر محمد
بن زکریاآرازآ ضمن تأکيد بر تجارب شخصی و مشاهدات بالينی ،این نظریه را قوت بخشويدند کوه
آنچه با تجربه منطبق نباشد معقول نيست  666زیورا راههواآ درموان بسويارآ از بيمارآهوا از طریوق
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مشاهده و تجربه عملی به دست میآید 662.در این ایام ابوعلیسينا بهعنوان نماینوده جامعوه پزشومی،
روشهاآ تازهاآ را در درمان بيمارآهاآ جسمی و رووی ابوداع نموود و از رابطوه سو متی و ورزش
سخن گفت و اینمه اگر ورزش طبق دستور پزشک و در زمان خواص خوود انجوام گيورد میتوانود در
درمان بيمارآها و یا کاهش دردها مؤثر باشد 669.وآ زنی مسلول را در خوارزم که راه درمانی براآ او
باقی نمانده بود با روشهاآ جدید خود درمان نمود669.
 .2علوم ریاضی و نجوم
علوم ریاضی و در کنار آن نجوم ،از دانشهایی بودند که هموواره موورد توجوه فرمانروایوان قورار
داشتند ع وه بر این ،علوم ریاضی باعث ورزیدگی فمر نيز میشد 665.در ایون عصور تسوهي تی کوه
فرمانروایان آل بویه و دولتمردان آنها براآ اهل نجوم فراهم ساختند قابليتها و توانمندآهاآ آنان را
به رهور رسانيد و طرحها و برنامههاآ ذهنوی منجموان بوه مرولوه اجورا درآمود و چنودین عمليوات
رصدگيرآ با استفاده از ابزارآالت جدید با موفقيوت بوه نتيجوه رسويد و همچنوين زیجهوایی بوه نوام
پادشاهان یا وزیران طراوی شد 661.در عصر آل بویه طالعبينی و بهرهمندآ از تجارب و راهنماییهواآ
منجمان ،مورد ع قه و توجه دربارها قرار داشت و مرسووم بوود کوه منجموان کوه اوموام میگفتنود
سهمالغيب در طالع دارند .توجه محمود غزنوآ به طالعبينی ابوریحانبيرونی660یاویور ابوالوفاءبوزجانی
در دربار عزالدولهبختيار 668و یا اقامت اومدعبدالجليلسجزآ در دربار عیدالدولهدیلمی در همين راستا
قابلتوجه است663.
 .3سیاحی و جهانگردی
از دیگوور شاخصووههاآ فرهنگووی زمووان ومومووت آل بویووه ،افووزایش کنجموواوآ بووراآ شووناخت
سرزمين هاآ دور و نزدیک و شدت یافتن انگيزه جهانگردان در این زمينه بود .سوياوان ایرانوی ماننود
ابنخردادبه ،اصطخرآ ،ابنووقل ،مقدسی و  ...گاهی تا چهل سال در سفر بودنود .آنوان گزارشهواآ
این سفرها را در کتابهایی تحت عنوان مسالک و ممالک(راهها و ایاالت) ثبت نمودهاند .ایون آثوار از
عمق و غناآ قابلتوجهی برخوردار میباشند 629.جهانگردان این عصر در طی مسافرت خود ،ع وه بر
بازدید اماکن مختلف بوا علموا و دانشومندان هور محول مجالسوت و همصوحبتی مینمودنود و وتوی
یادداشتها و دفاتر آنها را موردمطالعه قرار میدادند .مقدسوی در ریزبينوی و توجوه بوه جزئيوات دقوت
بيشترآ داشته است .وآ در ضمن بازدیدهاآ خود از کتابخانهها و مراکز علمی ،ضمن مطالعه کتابها
به نقد و بررسی نقشهها و دیگر منابع موجود در ایون مراکوز اقودام نمووده و گزارشهوایی از آن را در
کتاب اوسنالتقاسيم آورده است 626.مطالعوه دیودهها و شونيدههاآ ایون سوياوان دربواره محصووالت
اقتصادآ هر ناويه ،درآمدها ،مالياتها ،خراج و واودهاآ اوزان و  ...براآ گروههاآ مختلوف جامعوه از
جمله بازرگانان و فرمانروایان جذاب و سودمند بود و ارزش کاربردآ داشت 622.مردم نيز با مطالعه ایون
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آثار ع وه بر افزودن سطح معلومات خود ،با فرهن هاآ سایر ملل آشنا میشدند که بهنوعی ارتباط و
پيوند فرهن هاآ مختلف را به دنبال داشت 629و فرصوتی را فوراهم مینموود کوه موردم بوا مقایسوه
وضعيت معيشتی و اقتصادآ خود با دیگر ملتها به امتيازات و کاستیهاآ موجود پی ببرند.
 .4پژوهشهای میدانی و فراگیری دانش از سرچشمههای اصلی آن
از شاخصههاآ دوران ومومت آل بویه ،انجام مطالعات و تحقيقات ميدانی بود .محققوانی کوه بوه
شناخت اقوام و ملل ع قمند بودند براآ بررسی آدابورسوم و اعتقادات و یوا موذهب خاصوی کوه در
ميان آنها رایج بود با تحمل زومات فراوان در اجتماعات آنان ویور مییافتند و با اقامت در ميان آنها
از نزدیک خصوصيات این اقوام را موردمطالعه قرار میدادند629.بدینوسيله روح جسوتجوگرآ علموی و
دستاندازآ و لمس وقایق در هر گوشه و کنار بهشدت دنبال میگردید .مقدسی براآ دریافت وقيقت
مذهب خاصی که در ميان جمعيتی رواج داشت در محل اقامت آنها واضر شد و مودتها بوا آن گوروه
وشر و نشر داشت و موفق شد اط عات دقيق و موثقی درباره مذهب موورد نظور بوه دسوت آورد 625
همچنين ابوریحانبيرونی نيز در نگارش کتاب تحقيقماللهند با هندیان گفتگوهایی داشت و از نزدیک
با آنها مجالست نمود و موفق شد این کتاب را که نمونهاآ از یوک تحقيوق علموی دربواره جغرافيواآ
انسانی است ،تهيه نماید 621.در همين ایام بود که ع قمندان به فراگيرآ زبان و ادبيات عرب رهسوپار
بادیه میشدند تا این فن را از سرچشمههاآ اصولی آن فرابگيرنود و بودین منظوور مودتها در ميوان
بادیهنشينان اقامت مینمودند620.
 .5افزایش تألیفات و تنوع موضوعات
 .1-5نگارش کتابهایدایرةالمعارفی

از دیگر مشخصههاآ زمان ومومت آل بویه کثرت نویسندگان ،شعرا و تنوع در موضووع تأليفوات
است از جمله نگارش چندین کتواب ارزشومند ماننود «مفواتيحالعلوم» خووارزمی کوه در زموره اولوين
دایرةالمعارفهای تأليف شده بود 628و نيز «الفهرست» ابنندیم که آیينه تمامنمواآ زنودگی فمورآ و
فعاليتهاآ دانشمندان در بغداد به شمار میرفت« 623.رسوایل» اخوانالصوفا کوه بوراآ نخسوتين بوار
اندیشههاآ عق نی این گروه را در پنجاه و دو جلد منعمس نمود از برجستهترین ت شهایی است که
در طی قرن چهارم براآ نزدیک کردن دین و فلسفه صورت گرفت« 699.اغانی» ابوالفرجاصفهانی کوه
براآ اولين بار زندگينامه و اشعار شاعران و موسيقیدانان عرب عصر جاهلی را بوه تصوویر کشويد ،در
ميان پادشاهان و وزیران آل بویه و دیگر دولتهاآ این عصر طرفداران بسيارآ داشوت و هموواره در
سفر و ویر با آنها بود 696.در این کتاب داستانها و مطالبی نگاشته شده بود که غناآ موسيقی پارسی
را نشان میداد و اینمه موسيقيدانان عرب تا چه ود شيفته آهن هاآ دلپذیر پارسی بودند 692.در ایون
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عصر موضوعات جدید با عناوینی مانند قیاوت ،س مت ،اطاعت ،شریعت ،صلح و موودهت ،زلزلوه و ...
مورد توجه مؤلفان قرار گرفت699.
 .2-5افزایش انتشار شمارگان تألیفات
در روزگار آل بویه ،تحول مهمی در صونعت کاغذسوازآ رد داد و بوا افوزایش تعوداد کارگاههواآ
کاغذسازآ ،توليد آن افزایش یافت و کار نوشتارآ را تسهيل نمود .وجوود صودها دکوان و مغازههواآ
کتابفروشی در زمان آل بویه نشاندهنده وفور کاغذ بود699.بدینوسيله ازدیاد کتاب ،محقوق و اسوتاد
روزبهروز بر تعداد مراکز علمی ،کتابخانهها و محافل ادبی افزود695.
 .3-5نگارش کتابهای چندموضوعی
در این عصر کتابهایی با یک موضوع خاص تدوین میشد اما محتواآ آن مطالب متنووعی را در
بر میگرفت .اساس کتاب «قانون» ابنسينا طب بود اما در متن از موضوعات مختلفوی سوخن گفتوه
شده بود 691و یا کتاب «المعالجاتالبقراطيوه» نوشوته اومدبنمحمودطبرآ طبيوب رکنالدولوه نيوز بوا
موضوع طب نگاشته شد اما بخشهایی از متن آن به فلسفه مربوط میشد 690.در این ميان کتابهایی
نيز بودند که به شمل کام ً تخصصی نگاشته شودند ماننود «ودودالعالممنالمشورا الیالمغورب»698.
ابنندیم فهرست موثقی از کتابهاآ نگاشته شده این عصر را در اختيار ما گذاشته است که با پرداخت
هزینههاآ اندک ،بهوسيله نسخهپردازان آمادۀ مطالعه ،بهرهبردارآ ،نقد و تفسير میشد693.
 .4-5نگارش رهنامهها
از دیگر آثار بدیع و جدید این عصر ،نگارش «رهنامه» میباشد .رشود دانوش دریوانوردآ در قورن
چهارم موجب گردید دریانوردان ایرانی با نگارش کتابهایی با عنوان رهناموه کوه در وموم راهنمواآ
سفرهاآ دریایی بود مجموعهاآ از دانستنیهاآ دریایی را ثبت و ضبم نمایند .اط عات این رهنامهها
شامل مسائل جغرافيایی مانند بادهاآ موسمی ،جهت وزش آنها ،نحوه تعيوين موقعيتهواآ دریوایی و
جهت یابی در شب و روز ،شناسایی موقعيت ستارگان در شب ،مسيرهاآ دریایی ،بنادر و جزایر مشوهور
و نقشههاآ دریایی میشد699.
 .5-5مقامهنویسی
از دیگر شاخصههاآ این عصر ،توجه به مقامهنویسوی بوود .مقاموه در لغوت بوه معنوی مجلوس و
جماعت واضر در مجلس و سخن راندن است و در اصط ح ادبی نوعی خواص از داسوتانهاآ کوتواه
بود که با نصرآ مسجع نگاشته میشد که نخستين بار به ابتمار بدیعالزمان همدانی(م  )938و یا استاد
او ابوالحسوويناومدبنفارس(م  )935در ادبيووات آن عصوور رایووج گردیوود 696.مقامووه درواقووع قهرمووان و
شخصيت علمی مشهورآ بود که در شهر یا روستایی اقامت داشوت و مجوالس درس و منوارره برپوا
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می کرد .او صاوب مقامات و کرامات خاص بود و شاگردان و مریدان زیادآ داشوت .ایون ویژگیهواآ
ممتاز باعث نگارش مقامههایی بوراآ او میشود .در خو ل ایون نوشوتهها اط عواتی دربواره اوضواع
اجتماعی و فرهنگی نيز ارائه میگردید692.
 .6-5تحول در تاریخنگاری
در تاریخ نگارآ این عصر نيز تحوالتی صورت گرفت .در این دوره ،تمرکز مورخان بر اخبار موثق و
ارزشمند واقع شد که مطالعه و به کار بستن آنها تأثير مفيدآ بور زنودگی فوردآ و اجتمواعی داشوت
همچنين ت ش گردید که ووادث مختلف علتیابی شوند و هدف و انگيزه رویدادها مشخص گردد699.
با گسترش عقلگرایی در این عصر ،بهرهگيرآ از عقل و خرد بهعنوان م ک سنجش و ارزیابی اخبوار
و اط عات تاریخی مرسوم گردید .مسمویه و مقدسی از جمله افرادآ بودند که عقل را معيار سونجش
صحت و اعتبار اط عات تاریخی قرار دادند 699.بررسی کتابهاآ تاریخی این عصر نشان میدهد کوه
تعدادآ از محدثان این دوره به نگارش کتابهاآ تاریخی(تاریخ محلی) اقدام نمودهاند .محتوواآ ایون
آثار در وولوووش معرفی دانشمندان ،مشاهير و محدثان شهرها میباشد .در این راسوتا میتووان بوه
کتابهایی مانند ذکر اخبار اصفهان ،تاریخ نيشوابور و تاریخ بغوداد اشاره نموود کوه بوه ترتيوب توسوم
وافوظابونعيماصفهانی(م  ،)992واکمنيشابورآ(م  )991و خطيببغدادآ(م  )919نگاشته شدهاند695.
 .7-5دگرگونی در حوزه علوم دینی
با غلبه عقل و منطق بر دانشهاآ رایج در این عصر ،تحوالتی نيز در ووزه علوم دینوی از جملوه
علم ودیث پ دید آمد .برخی از محدثان این دوره اعتقاد داشتند که مؤلفان پيشين بسويارآ از اوادیوث
صحيح را از قلم انداخته اند ،لذا به تجدیدنظر در کوار محودثان قبول از خوود اقودام نمودنود و نگوارش
«مستدرکات» رواج یافت .برخی نيز به جمعآورآ مجموعه اوادیوث منتخب(مسوتخرجات) پرداختنود
همچنين نقد ودیث و شناخت رجال و دقت در صحتوسقم اوادیث مورد توجه قرار گرفت .در وووزه
قرائت قرآن نيز قرائتهاآ هفتگانه جایگزین قرائتهاآ غریب و غيرمعمول گردید691.
نتیجهگیری
در نتيجه گسترش عقلگرایی در دوران آل بویه ،بومیسازآ علوم انسانی به صورت جذب انتقادآ
دستاوردهاآ دانشهاآ گوناگون جلوهگر شد و اندیشمندان این وووزه بوه جواآ چشمپوشوی و تورک
مراجعه به ميراث غنی گذشتگان و دیگر ملل جهان ،به نوعی اقتباس نقادانه دست زدند و به گزینش،
سنجش و ارزیابی این آثار اقدام نمودند و با دخل و تصرف در آنها ،مباوث این منابع را با ضرورتها و
نيازهاآ زمانی و ممانی خود تطبيق دادند و آنها را تمميل نمودند .در این رهيافت بود که علوم جهانی
از طریق ترجمهها و بهره گيرآ از ميراث گذشتگان ایران باستان با نيازهواآ جامعوه سوازگار گردیود و
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بهروزرسانی شد و قابليتها و ررفيتهاآ بالقوۀ آن به فعليت رسيد .ترکيب و تلفيق ایون آثوار و نقود،
تصحيح ،تمميل ،تفسير و شرح نویسی بر آنها منجور بوه نگوارش تأليفوات جدیود در علووم گونواگون
به خصوص در ويطه علوم انسانی گردید .فلسفه نيز از رهگذر گسترش تفمر انتقادآ در جامعه نهادینه
شد .ت ش در جهت آشتی فلسفه با دین و تطبيق فرهن و آثوار ایوران باسوتان بوا دوره اسو می در
اعت و بومی سازآ این علوم مؤثر بود .آنچه که آل بویه در زمينه علوم انسانی انجام دادند اوتورام بوه
ميراث گذشتگان و دیگر ملل جهان بود .آنان دریافته بودند که ریشه و پایه تموام دانشهوا بوه علووم
انسانی بازمیگردد که بر پایه استدالل و تعقل استوار است و اگر این ریشه استحمام یابد موجب رشود
شاخههاآ دیگر علوم نيز خواهد شد لذا بر این دانشها(در کنار دیگر علووم) متمرکوز گردیدنود و بوه
بازنگرآ در آن روآ آوردند و به جاآ تقليد کورکورانه از علوم سایر ملل ،عناصور ارزشومند موجوود در
آنها را جذب و بومیسازآ نمودند.
طبقه بندآ علوم ضمن مشخص نمودن جایگاه و کاربرد علوم گوناگون نشاندهنده ایون بوود کوه
رشتههاآ مختلف علمی در عين استق ل ،براآ دوام و بقاآ خود نيازمند تعامل میباشند .با مشوخص
شدن ارتباط و همبستگی ميان علووم ،ضورورت بهرهگيورآ از ذهون و افموار دیگوران و ارتباطوات و
تعام ت براآ پيشرفت ،بيش از پيش آشمار گردید .با طبقهبندآ علوم ،بهکارگيرآ رشتههاآ مختلوف
علوم انسانی در زندگی عملی نيز توسعه یافت و نقد و بررسی آثار ممتوب و گسترش مجالس بحوث و
مناررات ،زمينه رواج آراء و اندیشههاآ متفاوت را فراهم آورد که این امر خود سرچشمه توليد نظورات
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
وتی استفاده از ادلهه و براهين سایر ادیان ،تأثير چشمگيرآ داشت .تبليغات گوناگون براآ بهرهگيرآ از
عقل و استدالل از سوآ کارگزاران فرهنگی ومومت و گروههواآ عقولگرا در سوطح اجتمواع و نيوز
سياستهاآ فرهنگی براآ توازن گروههاآ مذهبی در دوران آل بویه ،در رشود علووم انسوانی بسويار
کارساز بود و به گسترش تفمرات انتقوادآ و خو ا ،رشود روويوه پرسشوگرآ و شوموفایی علموی و
فرهنگی در این عصر منتهی گردید.
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-56مدرسخيابانی ،ميرزامحمدعلی( ،)6993ریحانةاالدب ،ج  ،6چ  ،9تبریز :شفق ،ص.252
52متز ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا «رنسانس اسالمی» ،ج ،6ص.221
59جعفریان ،رسول( ،)6980تاریخ ایران اسالمی از طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهیان ،ج ،2
چ  ،0تهران :کانون اندیشه جوان ،ص.295
-59متز ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا «رنسانس اسالمی» ،ج ،6ص.221-220
-55اشپولر ،برتولد( ،)6909تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،ترجمه جواد ف طورآ ،ج  ،6چ ،9
تهران :اميرکبير ،ص.290
-51پطروشفسمی ،اسالم در ایران ،ص.285
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-50متز ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا «رنسانس اسالمی» ،ج ،6ص.03
-58مادلون  ،فرقههای اسالمی ،ص.625-621
-53ابناثير ،عزالدینعلی( ،)6956الکامل فی التاریخ(تاریخ بزرگ و کامل) ،ترجمه علی هاشمی وائرآ،
ج  ،65چ  ،6تهران :شرکت چاپ و انتشارات کتب ایران ،ص.225
-19کرمر ،احیای فرهنگی در عهد آل بویه ،ص.916
-16مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،ج ،2ص.539-530
-12مافروخیاصفهانی ،فیلبنسعده( ،)6985محاسن اصفهان ،ترجمه وسنبنمحمد آوآ ،چ  ،6اصفهان:
سازمان فرهنگی تفریحی شهردارآ ،ص.626
-19مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،ج ،2ص.993
-19ابوالمعالی ،بیاناالدیان ،ص.935
-15مسمویهرازآ ،ابوعلی( ،)6901تجارب االمم و تعاقب الهمم ،ترجمه علينقی منزوآ ،ج  ،1 ،5 ،6چ ،6
تهران :توس.
-11ابوالمعالی ،بیاناالدیان ،ص.592
-10فاخورآ و جَر ،تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ،ص.608
-18پيگولوسمایا ،ن .و .و دیگران( ،)6959تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم،
ترجمه کریم کشاورز ،چ  ،9تهران :پيام ،ص.269-266
-13کرمر ،احیای فرهنگی در عهد آل بویه ،ص.951
-09ابناثير ،الکامل فی التاریخ ،ج ،65ص.616
-06مادلون  ،فرقههای اسالمی ،ص.616
-02ابنبلخی( ،)6985فارسنامه ،تصحيح و تحشيه گاآ لسترنج و رینولد الن نيملسون ،چ  ،6تهران :اساطير،
ص .663
-09مادلون  ،فرقههای اسالمی ،ص.619-616
-09نفيسی ،سعيد( ،)6955پورسینا(زندگی ،کار ،اندیشه و روزگار) ،چ  ،2تهران :دانش ،ص.268
-05ابنعبرآ ،تاریخ مختصر الدّول ،ص.966
-01مسمویهرازآ ،تجارب االمم و تعاقب الهمم ،ج ،1ص.986
-00ابناسفندیار ،بهاءالدینمحمدبنوسن( ،)6929تاریخ طبرستان ،به تصحيح عباس اقبال و اهتمام محمد
رمیانی ،ج  ،6چ  ،6تهران :کتابخانه خاور ،ص.699
-08صر ،سه حکیم مسلمان ،ص.69
-03فاخورآ و جَر ،تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ،ص.9
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-89فارابی ،احصاءالعلوم ،ص.25
-86همان ،ص.1
-82ابنخلدون ،مقدمه ابنخلدون ،ج ،2ص.390
-89ابراهيمی دینانی ،غ محسين(« ،)6902ابوالحسن عامرآ» ،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر
کارم موسوآ بجنوردآ ،ج  ،5چ  ،6تهران :مرکز دایرةالمعارفبزرگ اس می ،ص.993-959
-89قفطی ،اخبار العلما باخبار الحکما ،ص.298
-85ابنخلمان(بیتا) ،وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان ،به تحقيق دکتر اوسان عباس ،ج  ،2بيروت :دار
صادر ،ص.650
- 81صفهانی ،ذکر اخبار اصفهان ،ص.90
-80صفا ،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ،ج ،6ص  659مطهرآ ،مرتیی( ،)6912خدمات
متقابل اسالم و ایران ،چ  ،62تهران :صدرا ،ص.559
-88نصر ،سيدوسين(« ،)6955فلسفه در اعصار تاریخ ایران» ،گوشهای از سیمای تاریخ تحول علوم در
ایران(مجموعه مقاالت تحقیقی) ،چ  ،6تهران :وزارت علوم و آموزش عالی .ص.60
-83مسمویهرازآ ،جاویدان خرد ،ص 63-22مقدمه.
-39نفيسی(تقیزاده) ،محمود( ،)6918سیری در اندیشههای اجتماعی مسلمین ،چ  ،6تهران :اميرآ،
ص.3-69
-36ترکمنیآذر ،پروین( ،)6932تاریخنگاری در ایران(از آغاز دوره اسالمی تا حمله مغول) ،چ ،6
تهران :سمت ،ص.20
-32مسمویهرازآ ،تجارباالمم ،ج ،6ص.688-299
-39مسعودآ ،مروجالذهب و معادنالجواهر ،ج ،6ص.209
-39ابنندیم ،الفهرست ،ص.631
-35ابنووقل نصيبينی ،ابوالقاسم محمد( ،)6911صورةاالرض(سفرنامه ابنحوقل) ،ترجمه جعفر شعار ،چ
 ،2تهران :اميرکبير ،ص.92
 -31مسمویهرازآ ،ابوعلی( ،)6310تهذیباالخالق ،تصحيح ک .ا .زریق ،چ ،6بيروت :بيدار ،ص.93-59
 -30ترکمنیآذر ،تاریخنگاری در ایران(از آغاز دوره اسالمی تا حمله مغول) ،ص.626
 -38مسمویهرازآ ،تجارباالمم و تعاقب الهمم ،ج ،6ص.965
 -33کالين ،ا .رنان( ،)6982تاریخ علم کمبریج ،ترجمه وسن افشار ،چ  ،9تهران :مرکز ،ص.283
 -699ابوويانتوويدآ ،علیبنمحمد( ،)6309المقابسات ،تصحيح م .ت .وسين ،چ ،6بغداد[چاپ افست،
تهران  ،6911مرکز نشر دانشگاهی] ،تصحيح ح .سندوبی ،قاهره :مطبعه الرومانيت ،6323/6909 ،ص.86-89
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 -696مسمویهرازآ ،تجارب االمم و تعاقب الهمم ،ج ،1ص.991-990
 -692سجستانی ،ابوسليمان( ،)6309صوان الحکمه و ثالث الرسائل ،تصحيح ع .بدوآ ،چ ،6پاریس :دار
بيبليون ،ص.658-653
 -699مسمویهرازآ ،تهذیباالخالق ،ص.698-693
 -699سجستانی ،صوانالحکمه و ثالث الرسائل ،ص.610
 -695کربن ،هانرآ( ،)6932چشماندازهای معنوی و فلسفی اسالم ایرانی ،ترجمه و توضيح انشاءاهلل
رومتی ،چ ،2تهران :سوفيا ،ص.63
 -691ابنندیم ،الفهرست ،ص.909-906
 -690مسمویهرازآ ،تجارب االمم و تعاقب الهمم ،ج  ،1ص.992
 -698ليندبرگ ،دیوید ،سی ،)6900(.سرآغازهای علم در غرب ،در بافت فلسفی دینی و تأسیسات
آن ،ترجمه فریدون بدرهاآ ،چ  ،6تهران :علمی و فرهنگی ،ص.960
693ابنندیم ،الفهرست ،ص.903
 -669خاتمی ،محمد( ،)6903آئین و اندیشه در دام خودکامگی ،چ  ،9تهران :طرح نو ،ص.52
 -666زرینکوب ،عبدالحسين( ،)6981کارنامه اسالم ،چ  ،62تهران :اميرکبير ،ص.51
 -662ابنعبرآ ،تاریخ مختصر الدّول ،ص.255
 -669زرینکوب ،کارنامه اسالم ،ص.50
 -669قفطی ،اخبار العلما باخبار الحکما ،ص.511
 -665آربرآ ،آ .ج ،)6991(.میراث ایران ،گروه مترجمان ،چ  ،2تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،ص.959
 -661قفطی ،اخبار العلما باخبار الحکما ،ص.903-989
 -660نظامیعروضی ،اومدبنعمربنعلیسمرقندآ( ،)6928چهار مقاله ،تصحيح و اهتمام محمد قزوینی و به
کوشش دکتر محمد معين ،چ  ،6تهران :ارمغان .ص.80-39
 -668بيرونی ،تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن ،ج ،2ص.09
 -663پرویز ،عباس( ،)6991تاریخ دیالمه و غزنویان ،چ  ،6تهران :مؤسسه مطبوعاتی علمی ،ص.80
 -629زرینکوب ،کارنامه اسالم ،ص.08
 -626مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،ج ،6ص 2-8مقدمه.
 -622ابنووقل ،صورةاالرض(سفرنامه ابنحوقل) ،ص.15-06
 -629زرینکوب ،کارنامه اسالم ،ص.08
 -629متز ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا «رنسانس اسالمی» ،ج ،6ص.296
 -625مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،ج ،6ص.609
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 -621متز ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا «رنسانس اسالمی» ،ج ،6ص.298
 -620وموآ ،معجماالدبا ،ج ،6ص.299-299
 -628خوارزمی ،مفاتیحالعلوم ،ص.29
 -623فراآ ،ریچارد نلسون( ،)6919تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه(از سلسله تحقیقات دانشگاه
کمبریج ج  ،)4ترجمه وسن انوشه ،چ  ،6تهران :اميرکبير ،ص.920
 -699همان ،ص.909
 -696ابنخلمان ،وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان ،ج ،6ص.695
 -692زرینکوب ،عبدالحسين( ،)6991دو قرن سکوت ،چ  ،2تهران :جاویدان ،ص.13
 -699ابنندیم ،الفهرست ،ص.260-268
 -699زرینکوب ،کارنامه اسالم ،ص.96
 -695خوارزمی ،مفاتیحالعلوم ،ص.29
 -691زیدان ،جرجی( ،)6983تاریخ تمدن اسالم ،ترجمه علی جواهرک م ،چ  ،69تهران :اميرکبير ،ص.503
 -690نصر ،سيدوسين( ،)6989سنت عقالنی اسالمی در ایران ،ترجمه سعيد دهقانی ،چ  ،6تهران:
قصيدهسرا ،ص.666
 -698مؤلف گمنام( ،)6912حدود العالم من المشرق الی المغرب ،به کوشش منوچهر ستوده ،چ ،6
تهران :طهورآ ،ص 8-3مقدمه.
693ابنندیم ،الفهرست ،ص 26مقدمه.
 -699وثوقی ،محمدباقر ،صفتگل ،منصور( ،)6935اطلس تاریخی بنادر و دریانوردی ایران ،ج  ،2چ
 ،6تهران :دانشگاه تهران ،ص.998
 -696وریرآبصرآ ،ابومحمدقاسمبنمحمدبنعثمان( ،)6915مقامات حریری ،پژوهش علی رواقی ،چ ،6
تهران :مؤسسه رواقی ،ص.3
 -692یوسفیفر ،شهرام( ،)6939شهر و روستا در سدههای میانه تاریخ ایران ،چ  ،6تهران :پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ص.251-250
 -699مسمویهرازآ ،تجارب االمم و تعاقب الهمم ،ج ،6ص.96
 - 699ترکمنیآذر ،تاریخنگاری در ایران(از آغاز دوره اسالمی تا حمله مغول) ،ص.88
 -695متز ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا «رنسانس اسالمی» ،ج ،6ص.229
691همان ،ص.222-225

