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Abstract 
In this article, first the expansion of the field of religious education of Islam (i.e., 
Islamic Theology) until the end of the first century A.H. is pointed out, and then the 
expansion of knowledge in various fields of science and education from literature, 
history, jurisprudence, rational sciences, medicine, and other sciences is briefly 
considered. Besides, the formation of Islamic civilization from the second century 
A.H. onwards, especially the House of Wisdom (Daarolhekma) in Baghdad in the 
late second and early third century A.H., is considered, and its effect on the general 
tendency of the people of knowledge to compile large collections in various 
religious, cultural, scientific, literary and historical fields—such as  Poetry and 
Poets by Ibn Qutaybah Dinevari (267 A.H.), Al-Tabaqaat Al-Kubra by Ibn Sa'd (230 
A.H.) and tens of other titles over decades and centuries—have been discussed. 
After a brief explanation of these preliminaries, the features of the three 
encyclopedias (1) Al-Ma'aref by Ibn al-Qutaibe al-Dinevari, (2) Mafatih al-Uloom 
by al-Khwarizmi, and (3) Ibn Sina’s encyclopedia are discussed. 
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  اسالمي  -هاي كهن ايراني دانشنامه
  هاي سوم تا پنجم هجري در سده

  
  دكتر نجفقلي حبيبي

  
  چكيده

هاي ديني اسالم تا اواخر سده اول هجـري   در اين مقاله ابتدا به گسترش حوزه آموزش
هاي مختلف علوم و معارف  اشاره شده و سپس به چگونگي گسترش معارف در حوزه

اجمـال توجـه شـده     ها بـه  از ادب و تاريخ و فقه و علوم عقلي و پزشكي و ديگر دانش
خصوص دارالحكمـة   رن دوم هجري و بهگيري تمدن اسالمي از ق است. در ضمن شكل

بغداد در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم هجري و تأثير آن بر اقبال عمومي اهل فضل 
هاي مختلف ديني و فرهنگي و علمـي   هاي عظيم در حوزه به تدوين و تأليف مجموعه
و  )  ق267.ش/ ه259» (قتيبـه دينـوري   ابـن « الشـعر و الشـعراء  و ادبي و تاريخي از نـوع  

هـا   ها و سـده  ها عنوان در طول دهه ) و ده  ق230.ش/ ه223» (سعد ابن« الطبقات الكبري
هـاي سـه    موردتوجه قرار گرفته است. پـس از تبيـين مختصـر ايـن مقـدمات، ويژگـي      

سينا پرداختـه   العلوم خوارزمي و دانشنامه ابن قتيبه دينوري، مفاتيح دانشنامه: المعارف ابن
  شده است.

  
العلـوم، دانشـنامه    بغـداد، المعـارف، مفـاتيح    الحكمةهاي ديني، دار آموزش ا:ه كليدواژه

  سينا. ابن

                                                            
  دانشگاه تهرانفلسفه و حكمت اسالمي دانشيار ،Najafgholihabibi@gmail.com  
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  مقدمه. 1
 ،اين درست است كه اسالم به موجب آيات شريف قرآن كريم و احاديث منقول نبـوي 

 به داليـل مختلـف ازجملـه   علم و تعليم و تعلّم اهميت بسيار قائل شده است، اما راي ب
فرصت چنداني براي كسب  ،دوران پيامبر و دوران خلفاي راشدينهاي سياسي  گرفتاري

عنوان مراكزي براي تعليم و  علم و تشكيل حلقات و جلسات درس و ساختن مدارس به
در مسـاجد تعلـيم داده    بيشتر حضـوري و اغلـب  تعلم فراهم نگرديد و احكام شريعت 

رب بـه جمـع   شد. بحث قرائت قرآن مجيـد و نيـز موضـوع پيوسـتن جوامـع غيرعـ       مي
هـاي آموزشـي    وجود آورد. اولين تـالش  ه، نيازهاي آموزشي خاصي را بعرب مسلمانان

بـان عربـي بـه    زآمـوزش  ضـرورت  هاي هفتگانه و نيز  تائقرائت قرآن مجيد با قر رايب
كه براي آموزش زبان عربي  ختانگي جمعي را برمي ،غيرعربو غيرمسلمانان مسلمانان 

هايي صورت دهند و در اين زمينه كارهاي بسيار ارزشمندي توسـط   به غيراعراب تالش
فارسـي انجـام    »سـيبويه «همچـون   يخصـوص ايرانيـان   هغيرعرب و بعرب و مسلمانان 

و جوامـع   يافتو فتوحات توسعه گرفت تدريج كه نظام سياسي اسالم قدرت  . بهگرفت
هاي مختلـف   ، دانشندگراييدند و يا تحت حاكميت مسلمانان درآمدگوناگوني به اسالم 

هـا و   هـاي علمـي و مـدارس و دارالترجمـه     كـم مكتـب   به زبان عربي ترجمه شد. و كم
هاي مختلف علمي موردنياز جامعـه بـا شـور و شـوق فـراوان       مترجمان بزرگ در رشته

به حوزه تمدني قدرتمند  هاي جهان ديگر مناطق و ملتو علوم مختلف از  فتسامان يا
هاي علمي مسـلمانان،   شود اولين تالش حظات تاريخي معلوم مي. از مالاسالم وارد شد

پس از استقرار حكومت تا اوايل قرن دوم هجري بيشتر معطوف به علوم زبان و ادبيات 
عرب و قرآن و حديث و علوم شرعي و عقايد (كالم) مربوط به رفتار و ديدگاه و بـاور  

وجود آمدند  و فقهي و كالمي به هاي مختلف ادبي مسلمانان بود كه در جريان آن، مكتب
هاي غيرعرب اعم از مسلمان و  گرفتن مليت تدريج با استقرار دولت عباسيان و جان و به

عباس قرار داشتند، علوم مختلف از طريـق   غيرمسلمان كه در دايره حكومت خلفاي بني
طـرف باعـث     يـك  ترجمه به حوزة فرهنگي مسلمانان وارد شد. ايـن تحـول عظـيم از   

ديگر شوق آموختن نسـبت بـه تمـام      طرف رفتن قدرت و قوت زبان عربي شد و ازباال
الرشـيد و   هاي هارون علوم زمانه، جامعه را فرا گرفت. جامعه اسالمي در زمان حكومت
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انگيـزي تقريبـاً تمـامي     خصوص مأمون در اوج چنين آزادي بود و با سرعت شـگفت  به
يه رعلمي زمانه از ايران و يونـان و اسـكند  هاي  علوم بشري آن روزگار از سراسر حوزه

وجـدل قـرار گرفـت و علـوم      مصر و...، در بغداد پس از ترجمه مورد كندوكاو و بحث
هـا پديـد    . كتابندو وارد مرحله اجتهاد و نوآوري شد ندمختلف از سطح ترجمه گذشت

 هاي مختلف در هر حوزه علمي اعـم از ادبـي، فقهـي، كالمـي، فلسـفي،      و مكتب ندآمد
پزشكي و ملل و نحل با تمام تقسـيمات و فروعاتشـان مـورد اسـتقبال طالبـان علـم در       

 . ندسرتاسر قلمرو اسالمي قرار گرفت

اجمال به تبيين كيفيت تحوالت بغداد و حضـور علمـي    عنوان مقدمه الزم است به به  
الحكمه و چگونگي ايـن ظهـور و تجلـي     دانشمندان و پيدايش مدارس و مكاتب و بيت

   ]1[  ها شد، بپردازيم: علوم مختلف در تمدن اسالمي كه منجر به تدوين دانشنامه
كه مداين در نزديكي بغداد، با طـاق    بغداد در زمان ساسانيان يك روستا بود، درحالي  

هـاي اسـالمي    هاي نخستين حكومـت  درخشيد. بغداد در دوره كسرايش در آن منطقه مي
مثالً سعد وقاص عامل خليفه دوم، به كوفه توجه داشت و نيز بر همان حال بوده است. 

معاويه عامل خليفه سوم، به دمشق. البته معاويه پـس از اسـتقرار در مقـام خالفـت، بـه      
شكوه دمشق افزود. دمشق در ايـن دوره، هـم مقصـد مهـاجرت علمـا و ثروتمنـدان و       

حكومت امويـان نيـز   ها بود و اين وضع در دوران  مقامات، و هم ميدان برخورد ديدگاه
وبيش ادامه داشت. چون خالفت به عباسيان رسيد، آنها مقر حكومت خود را از شام  كم

به عراق منتقل كردند. به نظر آنان شام محل امويان و طرفدارانشان بـود و عـراق محـل    
عباس. ابوالعباس سفاح نخستين خليفه عباسي، ابتدا كوفه را و بعد  طرفداران شيعه و بني

را بـراي مقـر خالفـت    » الهاشميه«ار را مقر خالفت خود كرد و سپس شهري به نام األنب
اما پس از او منصور دومين خليفه عباسـي كـه در آنجـا احسـاس امنيـت       ،خود ساخت

ساختن بغداد را به پايان برد و مقر خالفـت خـود را    ق146.ش/ ه142كرد، در سال  نمي
  ]2[.به آنجا منتقل كرد

ز انتقال مقر حكومـت خـود بـه بغـداد، بـه نشـر علـوم همـت         منصور عباسي پس ا  
 -89.ش/ ه146-87گماشت. علماي فقه و حديث از جمله ابوحنيفه نعمـان بـن ثابـت (   

كه در بغداد مدارس فقه و  بود) را مقرب درگاه خود ساخت. منصور اولين كسي   ق150
، الكامـل در  »اثيـر  ابـن «طب را ساخت و براي آنها اموال بسياري هزينه كرد. بـه نوشـته   
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هاي علمي بسياري نزد خود داشت و هنگام مرگ به پسـرش المهـدي در    منصور نوشته
  . ق)1348(ابن اثير،  اين مورد سفارش كرد

) بـر كرسـي خالفـت    ق193-171.ش/ ه188-166الرشـيد (  پس از المهدي، هـارون   
د و ثروت فراواني را عباسيان تكيه زد. هارون كه خود اديب بود، به ادبا و علما ميدان دا

براي علم و علما هزينه كرد. در روزگـار او بغـداد مهـد تمـدن و مركـز هنرهـا و آداب       
گرديد و انبوهي از اديبان و شـاعران و دانشـمندان و حكيمـان در آنجـا جمـع آمدنـد.       

را نيز بـه او   الحكمة بيتتأسيس  ؛شد بناها و رصدخانه  ها و بيمارستان مدارس و كتابخانه
مجمـع همـه    الحكمـة  هاي بسياري را در آن گرد آورده بود. بيت اند كه كتاب داده نسبت

  كساني بود كه با علم و هنر و ادب و كتاب سروكار داشتند.
) رسـيد. در    ق198-193.ش/ ه192-188خالفـت بـه امـين پسـر او (     ،پس از هارون  

ا اين كه امين كشته شد روزگار امين، بغداد گرفتار فتنه بين او و برادرش مأمون گرديد ت
دسـت گرفـت و بغـداد مجـدداً      ) زمام امور را بـه ق218-198.ش/ ه212-192و مأمون (

توجه خاصي كـرد و در آنجـا بـراي     لحكمةا نشاط علمي خود را بازيافت. مأمون به بيت
از  الحكمـة  گوشـة بيـت   و چنين بود كه گوشه در نظر گرفتهر دانشمندي جايي خاص 

  دانشمندان و فيلسوفان و مترجمان و مؤلفان و أئمه لغت و رجال ادب آكنده بود.
خصوص در روزگار مـأمون   مأمون بيش از ديگر خلفا اهل تسامح بود و در بغداد به  

كردنـد   نوعي تسامح فكري وجود داشت و دانشمندان و متفكران در آن فضا جرأت مـي 
ان، سبب رشد فرق كالمي شد. در واقع اگر كسي آزادانه سخن بگويند و همين آزادي بي

اي براي اصل دستگاه خالفت زياني نداشت، از آزادي كامل برخوردار بود، اما  يا انديشه
الرشـيد   ها در زندان هـارون  عكس در همين ايام امام موسي كاظم پيشواي شيعيان سال به

) رفتار نامطلوب داشـت  پيش از او منصور با امام صادق(ع .شهيد شد جا همانبود و در 
  الرضا(ع) دست كمي از آنان نداشت. موسي بن و مأمون نيز در اين ميدان با امام علي

 .ش/ ه215 بغداد تا روزگار المعتصم عباسي مقر خالفت عباسيان بـود. المعتصـم در    
.ش/  ه270(سامرا) را ساخت و مقر حكومـت خـود قـرار داد. در    » سرّ من رأي« ق221
  بغداد را به پايتختي برگزيد و به آنجا برگشت. باهللا مجدداًالمعتمد ق278
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هاي كالمي، مدرسه كوفـه و بصـره در علـم     با مالحظات فوق، در اين دوره مدرسه  
هـاي اجتمـاعي    نحو و ديگر مدارس به شدت رشـد كردنـد. در چنـين فضـايي، گـروه     

گونـاگون عربـي،    هاي هاي مختلف از مليت آموزي و...، گروه مختلفي براي كاسبي، علم
ايراني، نبطي، تركي، چيني، هندي، بربري، زنگي، با اديان و مذاهب گوناگون، مسلمان و 

  مسيحي و يهودي و صابئي و مجوسي و بودايي و جز آنان به بغداد هجوم آوردند.  
هـاي مختلـف بـه عربـي ترجمـه شـدند.        در اين دوره علوم و فنون مختلف از زبان  

مل انتقال علوم به عالم اسالم بودند. نسطوريان مثل آل بختيشـوع  ترين عا مترجمان، مهم
لوقا، برخي از آثار را از سرياني به عربي و يا آثاري را كـه قـبالً از    بن و آل حنين و قسطا

مقفـع و   گرداندنـد. ابـن   يوناني به سرياني ترجمه شده بود، از سـرياني بـه عربـي برمـي    
به عربي، منكه هندي از سانسكريت به عربي، و  نوبخت و بسيار ديگر از فارسي بن فضل
كردند. در اين مدت چنـد صـد كتـاب     وحشيه از نبطي (كلداني) به عربي ترجمه مي ابن

 »نصيرالدين طوسـي  خواجه«ترجمه شد و پايه دوره طاليي تمدن اسالمي فراهم گرديد. 
هـا   ن حكومت، در باب يكي از انواع آفاضلههاي  ، ضمن معرفي مدينهاخالق ناصريدر 

گويـد طـولي نخواهـد كشـيد كـه در چنـين جـوامعي         دهند، مي كه به آزادي اهميت مي
) 298 -297 ،1364نصـيرالدين طوسـي،   شاعران و عالمان بزرگي ظهور خواهند كـرد ( 

رسد بغداد در عصر خلفاي بزرگ عباسي مثل هارون و مأمون از اين موهبـت   نظر مي به
  ر گرانبهايي از اين دوران، در جهان باقي مانده است. آزادي برخوردار بوده است و آثا

ديگـر    طـرف  طرف زندگي درخشـان مـادي و از    يك ترتيب، ازآنجاكه خلفا از بدين  
هاي مطلوب را براي اهـل علـم فـراهم كردنـد، ادب و علـوم و فنـون در بغـداد         آزادي

ه نخسـت  هاي گوناگون آن نشاط علمي و فرهنگي در سـد  شكوفا شد و تاريخ، صورت
تأسيس بغداد را ثبت كرده است. شاعران بزرگي در اين فضـا، رشـد كردنـد؛ شـاعراني     
چون بشار بن برد ، سيد حميري، و ابونواس كه در اهواز متولد شـد و در بصـره رشـد    
كرد و به كوفه رفت و سپس از آنجا به بغـداد آمـد و در آنجـا رحـل اقامـت افكنـد، و       

  رد و به بغداد آمد. ابوالعتاهيه كه در كوفه رشد ك
هاي مختلف علمي شكل گرفت؛ در كنار شاعران، راويان و اخباريون  در بغداد، گروه  

شـدند؛ از آن   ها بودند كه با انتشار اخبار پيشينيان، مايه رشد فرهنگي مـردم مـي   و نسابه
ل اثر در موضوعات قرآن و لغت و امثا 105نديم  ابوعبيده معمربن مثني كه ابن :اند جمله
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هاي عرب و... به او نسبت داده است. و همچنين از آن جملـه اسـت    و انساب و خاندان
اصمعي كه در بصره رشد كرد و در روزگار هارون به بغداد آمد. جمع كثيري از علماي 

) و بسـيار    ق189.ش/ ه184) و كسـايي (   ق183.ش/ ه178نحو از جمله سيبويه فارسـي ( 
اين علم سامان دادنـد. در كنـار ايـن اديبـان، بسـياري از       ديگر در بغداد گرد آمدند و به
بن احمد عروضي  خليلها پرداختند كه از آن جمله است:  رجال لغت بودند كه به معجم

 كليلـه و دمنـه  ) كـه  ق143.ش/ ه139(مقفـع   ق)؛ و مؤلفاني از قبيل ابـن 180.ش/ ه175(
در سيره انوشيروان و سـيره شـاهان عجـم كـه از      التاجو  ادب كبيرو  ادب صغيرعربي، 

بـن ابـراهيم    فارسي ترجمه شده، از جمله آثار اوست. و از اصـحاب موسـيقي، اسـحاق   
) كه در كوفه رشد كـرد  ق150.ش/ ه146). از فقها، ابوحنيفه ( ق235.ش/ ه228موصلي (

محدثان  . ازالمسند) صاحب   ق241.ش/ ه234و به منصور پيوست و نيز احمدبن حنبل (
). مورخـان بزرگـي     ق161.ش/ ه157) و سفيان ثـوري (   ق207.ش/ ه201بزرگ، واقدي (

)؛   ق151.ش/ ه147محمـدبن اسـحاق (   :انـد  انـد كـه از آن جملـه    نيز در ايـن دوره بـوده  
)   ق217.ش/ ه211، واقـدي ( األنسـاب  ةجمهـر ) مؤلف   ق206.ش/ ه200بن محمد ( هشام

  . الطبقات الكبري) مؤلف   ق230.ش/ ه223سعد ( ، و ابنالمغازيمؤلف 
هاي مختلف علمي و فرهنگي و اجتماعي و سياسي و تـأليف   با توجه به ظهور گروه  

هاي مختلف علمي و ادبي و تـاريخي و...،   و انتشار و گسترش انواع اطالعات در حوزه
اد و هاي علمـي مسـتقل و اجتهـ    تدريج از ترجمه و اقتباس گذشتند و به فعاليت علما به

هاي علمي مستقل خود را  ابداع روي آوردند. الكندي، معروف به فيلسوف عرب، تالش
  در اين دوره آغاز كرد.

  

  نويسي دانشنامه .2
  اسالمي -هاي كهن ايراني دانشنامه 1 .2

هـاي مختلـف    از اوايل قرن سوم هجري، دانشمندان مسلمان آثـاري مكتـوب در حـوزه   
هاي  توان آنها را دانشنامه نگاري مي به معيارهاي دانشنامهعلمي پديد آوردند كه با توجه 

توان به جامعيـت   هايي چند دارند كه از شمار آنها مي علمي تلقي كرد. اين متون ويژگي
بسته به آنكه موضوع ايـن آثـار    ،هاي كهن موضوعات اشاره داشت. نويسندگان دانشنامه
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ا دربرگرفته يا به دانشي خاص پرداخته اي از علوم ر اي چه باشد، خواه مجموعه دانشنامه
اي  علمي را در مجموعـه  ةشده در آن حوز باشند، تالش داشتند تمام موضوعات شناخته

اي از  چكيـده  ،اي آن دوره مكتوب گردآوري كنند. به اين معنا، بسياري از متون دانشنامه
ه و مسـلمانان،  هاي گذشته به آنها پرداختـ  تجارب و نتايج علمي بود كه دانشمندان نسل

اي كهـن، دامنـة گسـترده     هاي متون دانشنامه گرفته بودند. از ديگر ويژگي آن علوم را پي
هـايي، آثـار خـود را بـراي      مخاطبان آنهاست. بسياري از پديدآورندگان چنين دانشـنامه 

بر متخصصـان،   مندي متخصصان درجه اول تأليف نكردند، بلكه مخاطبان آنها عالوه بهره
شـد كـه اجمـاالً تـوان فهـم و يـادگيري        طبقه متوسـط علمـي را شـامل مـي    كساني از 

هـاي   طورخـاص در دانشـنامه   شده را داشـته باشـند. ايـن ويژگـي بـه      موضوعات مطرح
شـده در   بر اينها دامنه گسترده موضـوعات مطـرح   دانشي بارز و آشكار است. عالوه چند

و حاصل كار (در اغلـب متـون    كرد نويسي را محدود مي ها، عمًال امكان مفصل دانشنامه
اي در ايـن دوره، آثـاري    اي) متني نسبتاً منسجم بود. بسياري از متون دانشـنامه  دانشنامه

رسـائل  شدند. گرچه در اين ميـان اسـتثناهايي ماننـد     بودند كه توسط يك نفر تأليف مي
نيز وجود دارد كـه حاصـل كـار گروهـي بـوده اسـت، يـا برخـي متـون           اخوان الصفاء

انـد. ترتيـب طـرح     اي كه پس از مرگ مؤلف اصلي توسط ديگران تكميل شـده  نامهدانش
هـاي   هاي لغت يا دانشـنامه  هاي كهن، مانند متون كتاب مطالب و موضوعات در دانشنامه

امروزي براساس ترتيب الفبايي نيست، بلكه موضوعات مطـرح در ايـن آثـار، براسـاس     
. گرچـه  نـد ا بندي علـوم تنظـيم شـده    بقههاي موردنظر مؤلف يا براساس سنت ط اولويت

بندي يكسان پيروي  اي در اين دوره الزاماً از نظام طبقه هاي متون دانشنامه نخستين نمونه
هاي علمي و با توجـه بـه اجتهـاد خـود      اي براساس گرايش بسا نويسنده اند و چه نكرده

ي از متـون  اي نسبتاً خاص طـرح كـرده باشـد. در برخـ     موضوعات موردنظر را به شيوه
اند، گاه ساختار طرح مطالب و  ويژه آنها كه به موضوع ادب پرداخته اي متقدم به دانشنامه

توان نظمـي مشـخص    نمي الزاماً اي شكل گرفته است كه گونه ناخواه به موضوعات، خواه
  اي از اين آثار است.  نمونه »جاحظ«اثر  الحيوانبراي موضوعات كتاب قائل شد. كتاب 

اي ايـن دوره را بـه    توان متـون دانشـنامه   هاي فوق و با تسامح مي به ويژگيبا توجه   
چند دسته تقسيم كـرد؛ يـك دسـته متـوني هسـتند كـه موضـوع ادب و آداب در آنهـا         

انگيزي داشـته اسـت و    لحاظ تاريخي دامنه معنايي شگفت محوريت دارد. مفهوم ادب به
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اي بـه يـك    نظيم اين متون دانشـنامه به موضوعات گوناگوني اشاره دارد. ادب در زمان ت
منـدي از آنهـا بـراي مـردم      شد كه بهره ها و آداب اطالق مي اي از دانش معنا به مجموعه

اگـر سـر آن   «قتيبه با اشاره به اين معنـي از ادب، گفتـه اسـت:     فرهنگي شايسته بود. ابن
گـردي از  خواهي اديـب   داري كه عالم گردي در يك رشته از علم مطالعه كن و اگر مي

هـاي ادبـي را    اي از دانشـنامه  . دسـته )1370(آذرنـوش،   »هر چيز بهتـرين آن را فراگيـر  
هـا شـامل    شوند. ايـن مجموعـه   توان متوني دانست كه در اصطالح پندنامه ناميده مي مي

نصايح و اندرزهايي هستند كه غالباً محتواي سياسي و اخالقي و مذهبي دارنـد و قالـب   
تي است كه شخصي حكيم خطاب به يكي از فرمانروايان يا حتـي  صورت مكتوبا آنها به

و نيـز   كيميـاي سـعادت  ، نامـه  قـابوس دوستان نوشته است. متوني همچـون   عموم دانش
  الملك از اين شمار است. خواجه نظام نامه سياست

بندي علوم تنظـيم   دسته ديگر، متوني علمي هستند كه براساس فهرست علوم يا طبقه  
ايي مسلمانان با علوم مختلف كه بر اثر نهضت ترجمـه صـورت پـذيرفت،    اند. آشن شده

بندي علوم در ميان ملـل مختلـف آشـنا كـرد،      ضمن اينكه مسلمانان را با الگوهاي طبقه
اي چنددانشـي ضـروري كـرده اسـت.      بندي علوم را در آثار دانشـنامه  عمالً نياز به طبقه

صـورت جـامع و فراگيـر     ي را بـه اي، موضـوعات علمـ   برخي از چنين متـون دانشـنامه  
انـد.   مختلف علوم پرداخته يها اختصار به توصيف گونه اند، بلكه به موردتوجه قرار نداده

كننـد و   ويژه سنت يوناني، تبعيت مي بسياري از اين آثار از سنت علمي پيش از اسالم به
از اين آثـار   حال شماري علوم مربوط به سنت اسالمي نيز به آنها اضافه شده است. بااين

صـورت نسـبتاً عميقـي     اي نسبتاً گسترده دارند، مباحث علمي را نيز به همچنان كه دامنه
  بندي ساده علوم جاي دارند.  اند و عمالً فراتر از توصيف و طبقه بررسي كرده

اي خـاص از علـوم، نگـارش     دانشـي و در شـاخه   صـورت تـك   هايي كه به دانشنامه  
هاي فوق جاي گيرند. در  بندي توانند در ذيل دسته ع علمي مياند، به فراخور موضو يافته

  هاي كهن اشاره خواهد شد. هاي دانشنامه ترين گونه اين مقاله تاحدامكان به مهم
  
  الحيوان 2. 2

توان آن را در شمار متـون ادبـي نيـز     اي كه مي هاي متون دانشنامه درميان نخستين نمونه
ق) جاي دارد. از آثـار پرشـمار   255 .ش/ ه248 وفاتدانست، آثار عمر بن بحر جاحظ (
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رود اين اثر صرفاً  توجه است. باتوجه به نام الحيوان انتظار مي قابل الحيوان  جاحظ كتاب
اي بزرگ در زمينه ادب در آن جاي  متني در حوزه جانورشناسي باشد، حال آنكه گنجينه

لك زيـات، وزيـر معتصـم و    دارد. باتوجه به اينكه جاحظ اين اثر را به محمدبن عبدالم
(فرزانـه،   الواثق اهداء كرده است، آن را بايد از آخـرين تأليفـات مهـم جـاحظ دانسـت     

. جاحظ خود در مقدمه كتـاب يـادآور شـده اسـت كـه مخاطبـان كتـاب صـرفاً         )1388
دانشمندان و متخصصان نيستند، بلكه عموم مردم (المتوسط العامي) كـه داراي سـواد و   

كتـاب همچنـان كـه     ،تواننـد از آن بهـره ببرنـد. بـه تعبيـر نويسـنده       ميعالقه باشند نيز 
توانـد بـراي مبتـديان نيـز سـودمند باشـد. كتـاب         گيرد، مي مورداستفاده استادان قرار مي

اي كه بعدها پديد آمدند، انسجام و يكدستي چنـداني   الحيوان در مقايسه با آثار دانشنامه
ميان ابواب آن منتشر شده اسـت. خـود جـاحظ    ندارد و انبوهي از اطالعات مختلف در 

نيز به اين ناهمگوني اعتراف دارد و دليل آن را ناخوشي و سالخوردگي خـود و حجـم   
  داند. باالي كتاب مي

  
  المعارف 3. 2

يكـي   المعـارف گيرد.  ها جاي مي نيز در گونه دانشنامه »قتيبه دينوري ابن«شماري از آثار 
-207قتيبـه دينـوري (   شـود. ابـن   از اين آثار اسـت كـه بـا تفصـيل بيشـتر بررسـي مـي       

ق) در اوج شكوفايي علمي جامعه اسالمي در بغداد، حضور علمي 276 -213.ش/ ه268
وآمد كـرده و ازجملـه مـدتي در     داشته و گرچه اين سوي و آن سوي جهان اسالم رفت

اه)، نزديك كنگاور مسئوليت قضا داشته و بـه  (كرمانش» قرميسين«دينور شهري از توابع 
شـهرت يافتـه اسـت، امـا مراحـل مختلـف تحـوالت و        » دينـوري «همين مالحظـه بـه   

شكوهمندي علمي آن ايام در بغداد را شخصاً مشاهده كرده است. او در طـول زنـدگي   
) و ق246.ش/ ه239وفـات  خود از جمعي از بزرگان شعر و ادب مثـل دعبـل خزاعـي (   

ه برده و از نزديك با مشاهير و دانشمندان بزرگ آشنايي داشـته اسـت كـه از    جاحظ بهر
) و بـالذري  ق278.ش/ ه270وفـات  توان به مورخان بنـامي مثـل يعقـوبي (    ميان آنها مي

خـرداد   دانان بزرگي مثل ابـن  ) و ابوحنيفه دينوري، و به جغرافيق279.ش/ ه271وفات (
ــه ( ــات ب ــال ق 80.ش/ ه272وف ــاي ك ــه علم ــالف ( )، و ب ــذيل ع ــل ابواله ــات م مث وف
ــماعيل ق232.ش/ ه225 ــدبن اسـ ــل محمـ ــدثاني مثـ ــه محـ ــاري )، و بـ ــات ( بخـ وفـ
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دانـاني   ) و حتي به فالسفه و منطقق273.ش/ ه265وفات ماجه ( ) و ابن  ق256.ش/ ه249
وفـات  ) اشاره كرد. اسحاق بـن راهويـه (  ق253.ش/ ه246وفات ماسويه يوحنا ( مثل ابن

كه با شافعي مناظره كـرده و  قتيبه از ائمه فقه و حديث است  ابن استاد) ق238.ش/ ه231
  اند.  بخاري و مسلم و نسائي و ترمذي و ابوداود، صاحبان صحاح سته از او روايت كرده

هـا، در آغـاز شـكفتن تمـدن      قتيبه دينوري ازجملـه اولـين دانشـنامه    المعارف اثر ابن  
هايي در موضوعات خاص كه  اسالمي، كتاب اسالمي است. در اين مقطع از تاريخ تمدن

ابـن  « الكبري الطبقات: اند اند كه از آن جمله شوند، پديد آمده نوعي دانشنامه محسوب مي
ــعد ــعراء )، ق230.ش/ ه223( »س ــات الش ــالم « طبق ــدبن س )،   ق232.ش/ ه225( »محم
ن و نحويـان  هايي براي مفسرا . همچنين كتاب»باخرزي« القصر دمية، »ثعالبي« الدهر يتيمه

قتيبـه در   اند. در واقع ابـن  ها و غيره نيز پديد آمده و حكما و اطبا و مذاهب و كتابشناسي
اوج شكوه علمي جامعه اسالمي حضور علمي داشته و البته چنان درخشـيده كـه خـود    

  ها شده است.  يكي از آن قلّه
المعـارف و   قتيبه را از مقدمـه خـود او بـر كتـاب     خصوصيات دانشنامه المعارف ابن  

براساس آنچه  ]3[.كنم براساس چاپ منقح و عالمانه دكتر ثروت عكاشه نقل و معرفي مي
  خود او در مقدمه المعارف گفته، كتاب مشتمل بر چند موضوع است:

      نخست به آغاز آفرينش و زندگي پيامبران و اعقاب و ذريه آنـان تـا زمـان حضـرت
  مسيح و پس از آن حضرت توجه كرده است؛ 

 هاي مشهور آنان پرداخته است؛ هاي اعراب و قبايل و بطن اختصار به نسب س بهسپ  
 ها و زندگي آن حضرت  اهللا(ص) و خاندان او، مبعث و جنگ پس از آن اخبار رسول

  خوانيم؛ تا وفات ايشان را در آن مي
   پس از آن، اخبار مهاجران و صحابه مشهور و خلفا از زمان معاويه تا المستعين بـاهللا

  باسي)؛(ع
 آنگاه از صحابه و خوارج و تابعين؛  
    و پس از آنان از حامالن حديث و اصحاب رأي و كساني كه به رفـض [رافضـه] و

  تشيع [شيعه] و ارجاء [مرجئه] و قدر [قدريه] شهرت دارند؛ 
  پس از آنها به اصحاب قرائات از اهل حجاز و مكه و عراقين و شام؛  
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 ابهراويان شعر و نحـو و معلّمـان و مهـاجران از صـحابه و     ها و اصحاب اخبار و  نس
  اند؛ اي ماندگار آفريده تابعان و نيز اولين كساني كه پديده

 المقدس و مسجد مدينه و مسـجد بصـره و مسـجد     مساجد مشهور مثل كعبه و بيت
  اند؛ كوفه و مسجد دمشق كه چه وقت و به دست چه كساني بنا شده

 سواد و جزيره بين دجله و فـرات و حـدود نجـد و    العرب و حدود  ةبه حدود جزير
  حجاز و تهامه پرداخته است؛

 دست آمده، خبر داده است؛ بوده يا از سر صلح به ةاز فتوحات اعم از آنچه عنو  
 و نيز از فرق بين مهاجران نخستين و مهاجران واپسين؛  
 اند آگاهي داده است؛ و از مخضرمين كه جاهليت و اسالم را درك كرده  
 ز اديان عرب در ايام جاهليت؛و ا  
 و از كارها و صناعات اشراف در ايام جاهليت؛  
 اند؛ هاي چون برص مبتال بوده و از بيماراني كه به بيماري  
 قدان مفرط؛  و از بلندقدان مفرط و از كوتاه  
  و از منسوبان به غيرعشيره و پدرانشان؛ و از كساني كه به كنيه ناميده شده بودند؛  
 ها و اوقاتشان؛  و از طاعون  
 و جز اينها؛ » الفضول حلف«و » قار ذي«و از ايام مشهور مثل روز  
 مق باقـل، شـقائق    و از گروهثَل شده است مثل قوس حاجب، و حهايي كه نامشان م

  النعمان، حديث خرافه و سحبان وائل و خُفّي حنين و...
 شـان و بخشـي از    يك شاهان حيره و يمن و فارس (ايران) و... و مدت پادشاهي يك

  سيره آنان.
قتيبه به تصريح خود در بيان تمام ايـن مـوارد ايجـاز را رعايـت كـرده و در       البته ابن  

كشيد كـه از نسـخ    درازا مي پرداختم كتاب چنان به تفصيل مي توجيه آن گفته است اگر به
شـد تـا چـه رسـد بـه حفـظ آن، و پنهـان و آشـكار آن بـه هـم            آن ناتواني حاصل مـي 

  .م)1960(دينوري،  شد آور مي آميخت و براي نفوس مالل درمي
كه از بيان خود او معلوم گرديد اين كتاب بيشتر دربرگيرنده اطالعات عمـومي   چنان  

و كلي در حوزه تاريخ باتوجه به موضوعات مختلف آن، اعم از حوادث و اقوام و قبايل 
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ادبيات جوامع مختلفي كه در  هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي و ادبي است و و گروه
  حوزه فرهنگ اسالمي قرار داشتند و عموم مشتاق دانستن آنها بودند.

  فهرست كلي كتاب به اين شرح است:
 خصوص بخـش آفـرينش،    آغاز آفرينش، تعداد پيامبران و تاريخ آنان، اين قسمت به

  منحصراً از تورات گرفته شده است؛
 اند؛ سالم ديندار بودهنام كساني كه قبل از بعثت پيامبر ا  
 اهللا آخرين خليفه عباسي؛ اسماء خلفاء از معاويه تا المعتمد علي  
 كنندگان؛ مشهوران از اصحاب و خروج  
 تابعين و بعد از آنان؛  
 األلحان؛ أصحاب رأي؛ أصحاب قرائات؛ قرّاء  
 شناسان و اصحاب اخبار؛ راويان شعر؛ معلّمان؛ مهاجران؛ نسب  
 كسي كه كاغذ را درست كرد يوسف نبي(ع) بود؛ و اولين كسـي  ها؛ مثالً اولين  اولين

  كه صابون را درست كرد سليمان بن داوود نبي(ع) بود؛
 مساجد مهم مثل كعبه، مسجدالنبي مدينه، مسجد كوفه و...؛  
 هــايي كــه در اســالم فــتح شــدند و فاتحــان آنهــا؛ مــثالً  فتوحــات: يعنــي ســرزمين

صر كه به دست عمـرو عـاص؛ و اهـواز و    المقدس كه توسط عمر فتح شد؛ و م بيت
  فتح شدند؛» عنوةً«اصفهان و نهاوند كه 

 ها، افراد مشهور با كنيـه، تـاريخ    ها، بلندقدترين قدترين موضوعات متفرقه: مثل كوتاه
  ها؛ طاعون

  مشاغل اشراف: مثالً ابوطالب عطرفروش بوده، ابوبكر، بزاز، و زبير، جزاز بوده و پدر
  زبير خياط؛

 اند مثالً قحافه، بعد ابـوبكر بـن قحافـه، بعـد      از يك خاندان كه پيامبر را ديده افرادي
  عبد الرحمن بن ابوبكر و بعد پسر او، ... ؛

 اند مثل عدي بن حاتم در روز جمل، و اشتر نخعـي   ها كور شده افرادي كه در جنگ
  در يرموك؛

 ها، ...؛ ها، چشم لوچ ها، ازرق كچل  
 اند ...؛ المقدس و كعبه) نماز خوانده كساني كه به دو قبله (بيت  
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 اند)، مهاجران نخستين و ...؛ مخضرمين (كساني كه قبل و بعد از اسالم را درك كرده  
 ها (بسيار كوتاه) مثل شيعه، خوارج، قدريه، مرجئه و...؛ فرقه  
 اسماء غالت و رافضيان، ...؛  
 اند؛ ماهه متولد شده كساني كه مثالً هفت  

دهد): مثالً ملوك يمن، ملوك حبشـه، ملـوك شـام، ملـوك      ي نميملوك (البته هيچ سند
  حيره، ملوك عجم.

  
  خرد جاويدان 4 .2

تـوان بـه كتـاب     اند، مي اي كه در قالب اندرزنامه و حكايات تنظيم شده از متون دانشنامه
صورت گسترده از ميراث پيش از اسالم  اشاره كرد كه به الخالده الحكمة يا جاويدان خرد

هــاي اقــوام مختلــف اســت. بخــش  حكمــت ةبهــره بــرده اســت. ايــن اثــر دربردارنــد
اي از متني كهن با نام جاويدان خرد اسـت. كتـاب داراي چنـد     آن ترجمه» الفرس حكم«

از اديبان و هايي  هاي پارسيان، هندوان، اعراب، روميان و برگزيده است و حكمت  بخش
  شود.  فيلسوفان دوره اسالمي را شامل مي

  
  نامه قابوس 5 .2

اي ديگر از ايـن متـون اسـت كـه      نمونه »عنصرالمعالي كيكاووس زياري«اثر  نامه قابوس
متأثر از فرهنگ ايران قبل از اسالم بوده است. كتاب چهل و چهار باب دارد. سـي بـاب   

پردازد. از  ارسايي، خرد و آداب معاشرت مينخست آن به نصايح اخالقي و سفارش به پ
ها اختصاص دارد و موضـوعاتي همچـون طلـب     باب سي و يك به بعد به امور و پيشه

علوم ديني، فقاهت، بازرگاني، طب، نجوم، شاعري، خنياگري، خادمي و نديمي پادشـاه،  
اي  مونـه نامه ن هاي نهاد سلطنت، در آن برشمرده شده است. قابوس دبيري و ديگر مؤلفه
لحـاظ   رود و بـه  نويسي سياسي در ايران دوران اسالمي به شمار مي برجسته از اندرزنامه

  ]4[.اي جاي گيرد تواند در شمار متون دانشنامه جامعيت موضوعات، مي
  
  احصاء العلوم 6 .2

بنـدي   هايي كه به معرفي علوم اختصاص دارند و براساس شيوه طبقـه  در زمينه دانشنامه
اند، آثار نسبتاً پرشماري از اين دوره در دست است. نمونه شاخص اين  علوم تنظيم شده
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 نـوعي  به و شد نوشته هجري چهارم قرن نيمه است كه در »فارابي« العلوم احصاءمتون، 
 نـام  از كـه  همچنـان . گرفـت  قـرار  خـود  از پـس  اسـالمي  علمـي  هـاي  فرهنگنامه پايه

 ظاهراً. است داشته را علوم كردن فهرست قصد اثر، اين در فارابي آيد، برمي العلوم احصاء
 بـه  المعـارفي  ةدايـر  صـورت  بـه  كه است بوده آثاري اولين از خود نوع در العلوم احصاء
 بـه  و آورده ميـان  بـه  سخن علم 20 از اثر اين در فارابي .پرداخت مختلف علوم معرفي
 و شناسـي  زبان علم به اين كتاب. است گفته هريك سخن فوايد و موضوع درباره ايجاز
 پرداختـه  قرائـت  قوانين و كتابت قوانين شعر، بيان، صرف، نحو، همچون آن هاي شاخه
 رياضـي  علوم به سوم بخش. است كتاب بعدي بخش آن هاي شاخه و منطق علم. است

 اخـالق،  همچون اجتماعي علوم به آخر بخش و الهي و طبيعي علوم به چهارم بخش و
   .دارد اختصاص كالم و فقه و مدن سياست

ست كه گرچه متني »سينا ابن«اثر  العقلية اقسام العلوماز ديگر آثار در اين زمينه رساله   
اي سـودمند بـوده و در آن    اي نيست، ولي در ترتيب موضوعات متون، دانشنامه دانشنامه

به اقسام حكمت پرداخته شده است. حكمت در اين رساله بـه نظـري و عملـي تقسـيم     
هاي حكمت طبيعي و رياضيات و علم الهي و منطق نيز  گونه شود. همچنين در آن، به مي

   پرداخته شده است.
  
  الصا اخوان رسائل 7 .2
 اخـوان  رسـائل  از تـوان  مي دوره اين به مربوط المعارفي ةداير هاي مجموعه ترين مهم از

 رسـائل  ايـن  گرچـه  رود، مـي  شـمار  به عمومي دانشنامه از اي گونه كه كرد ياد نيز الصفا
 مسـلمان  علماي تأييد مورد و رسمي منبعي عنوان به آن نويسندگان مرموز هويت دليل به
 فعاليـت  بصـره  در الصـفا  اخوان نويسندگان. نگرفت قرار داشتند، سنت اهل مذهب كه

ايـن  . كردنـد  تنظـيم  رساله 52 با جامع المعارفي ةداير خود رسائل مجموعه در و داشتند
 مختلـف  شـعب  در رسـاله  14 اول، بخـش  ؛شـوند  مـي  تقسـيم  بخش چهار به رساالت

 بخـش . اسـت  منطقـي  و عملي صنايع و هنرها نجوم، هندسه، حساب، شامل رياضيات،
 و هيـولي  از و اسـت  شـده  بيـان  ارسـطو  آثار سياق به كه است طبيعي علوم شامل دوم،

 يابد مي ادامه علوي آثار بحث دربارة با و شود مي آغاز حركت و مكان و زمان و صورت
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 بخـش . يابـد  مـي  خاتمـه  النفس علم با و پردازد مي انسان و حيوان و نبات و معادن به و
 ماننـد  رسـائلي  كه آن آخر بخش و است مابعدالطبيعه در رساله ده شامل رساالت، سوم

   .است رساله يازده شامل دارد، دينيه شرعيه و الهي و ناموسيه
  
  العلوم مفاتيح 8 .2

 ]5[.هاي چنددانشي اين دوره است ترين دانشنامه از شاخص خوارزمي العلوم مفاتيحكتاب 
در باب زندگي خوارزمي اطالعات روشني در دست نيست. نامش محمدبن احمـد بـن   

، حتي عنوان مستقلي بـراي  »خلكان ابن« األعيان وفياتيوسف كاتب خوارزمي است. در 
، وجـه  مالعلوم در نظر گرفته نشده اسـت و فقـط در جلـد ششـ     خوارزمي مؤلف مفاتيح

. )355م، 1970خلكـان،   (ابـن  كـرده اسـت   العلـوم او نقـل   تسميه بهرام گور را از مفاتيح
» خواجه خردمند ابوالحسين عتبي«كه در مقدمه گفته اين كتاب را براي  خوارزمي، چنان
و به نقل استاد خـديو جـم از يادداشـت مرحـوم      )1362(خوارزمي،  تأليف كرده است

ــدود    ــي در ح ــي، عتب ــد قزوين ــدود   ق367 .ش/ ه356 محم ــيده و ح ــه وزارت رس  ب
روي ايــن كتــاب بــين  كشــته شــده اســت؛ ازايــن ق372.ش/ ه361 يــا ق371.ش/ ه360
نام عتبي وزير نوح بن منصور بن نوح بن نصـر   به ق367-372.ش/ ه356-361هاي  سال

  ساماني تأليف شده است.
 93باب (هر باب درباره يك علـم) و   15العلوم در دو مقاله و در مجموع در  مفاتيح  

  فصل تنظيم شده است: 
ل در علوم شريعت و آنچه بدان وابسته است؛ وي آنها را در شـش گـروه و   مقاله او  

فصل بـه ايـن شـرح     52در ضمن شش باب، هر باب درباره يك علم، و در مجموع در 
  بندي كرده است: دسته

  فصل؛ 11باب اول در علم فقه در  
  فصل؛ 7باب دوم در علم كالم در  
  فصل؛ 12باب سوم در علم نحو در  
  فصل؛ 8علم دبيري (نويسندگي) در باب چهارم در  
  فصل؛ 5باب پنجم در علم شعر و عروض در  
  فصل. 9باب ششم در علم اخبار در  
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باب، و هر باب درباره يك علـم و در مجمـوع در    9مقاله دوم در علوم مختلف در   
 فصل به اين شرح: 41

  فصل؛ 3باب اول در فلسفه در  
  فصل؛ 9باب دوم در منطق در  
 فصل؛ 8م طب در باب سوم در عل  
  فصل؛ 5باب چهارم در علم عدد در  
  فصل؛ 4باب پنجم در علم هندسه در  
  فصل؛ 4باب ششم در علم نجوم در  
  فصل؛ 3باب هفتم در علم موسيقي در  
  فصل؛ 2باب هشتم در علم حيل در  
  فصل. 3باب نهم در علم كيميا در  

تـرين عبـارات    كوتـاه خـوبي و بـا    خوارزمي در مقدمه، علت وكيفيت كار خود را به  
و براي توجيه كارش  ها باشد خواسته كتابي بنويسد كه كليد دانش. او توضيح داده است

اگر اديبي بخواهد به يكي از كتب حكمت يا فقه يا نجوم كند كه  از اين مثال استفاده مي
رجوع كند بدون آشنايي با آن علوم، از آن كتاب چيزي نخواهد فهميد. وي دو سه مثال 

نزد لغوي و فقيه و منجم داراي معاني متفاوتي » رجعه«اي نمونه ذكر كرده است؛ مثالً بر
نزد لغويان و مفسران و منجمان و عروضيان داراي معاني مختلف » وتد«است و يا كلمه 

. از اين مثال او كه براي رفع مشكل اديـب بيـان كـرده اسـت،     )1362(خوارزمي،  است
ر حل معضل منشيان و اديبان بـوده اسـت كـه معمـوالً در     شود نظر او بيشتر ب معلوم مي

اند. او در ايـن كتـاب آگاهانـه     كرده مكاتباتشان به اصطالحات علوم مختلف نياز پيدا مي
كوشيده است با پرهيز از ايجاز مخلّ و اطناب مملّ، باب آشنايي بـا اصـطالحات علـوم    

حاتي را بيـاورد كـه بيشـتر    مندان باز كنـد و دقـت كـرده اصـطال     مختلف را براي عالقه
ها قرار داده است؛ براي  موردنياز بوده است. درواقع او كتاب خود را مدخل بيشتر دانش

شود تا شيوه كار او براي خواننده محتـرم   نمونه چند اصطالح از بعضي از علوم نقل مي
  روشن شود:
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ب وجـوه  مثالً در فصل اول از باب سوم از بخش اول كه در علم نحـو اسـت، دربـا     
(گرامـر)  » غرامـاتيقي «گويد: اين دانش را در زبان يونـاني   اعراب و مبادي علم نحو، مي

  .(همان) »نحو«نامند و در لغت عرب  مي
شود: اسم، فعـل و حـرف بـا ذكـر مثـال توضـيحي بـراي         كالم: از سه جزء تشكيل مي

  هركدام.
كّن، اسـم مضـاف،   در فصل چهارم همين علم نحو، در ترتيب اسماء: اسم سالم، متم  

  هايي براي هركدام. اسم معتل، اسم مقصور و اسم ممدود با مثال
شود، بعد موارد بـا مثـال    مورد مرفوع مي 7در فصل پنجم درباب مرفوعات: اسم در   

  توضيح داده شده است.
هـا و دفـاتر: ماننـد     در باب چهارم درباب دبيري از اصطالحات و اسـامي يادداشـت    

(روزنامـه) و اصـطالحات   » روزنامج«(دفتر يادداشت)، » منقول«معني  به(آواره) » اوارج«
ديوان خراج با اصطالحات متعدد. اصطالحات ديوان خزانه، ديوان بريـد، ديـوان سـپاه،    

» تَرصـيع «مثالً در فصل هشتم در اصطالحات دبيران، در باب  .ديوان ضياع و نفقات و..
ا اواخر هر جزء آن هماهنگ اسـت بلكـه   تنه گويد: ترصيع سخن مسجعي است كه نه مي

حتي عاد تعريضك تصريحاً «بايد در تمام اجزاء و كلماتش هماهنگي موجود باشد؛ مثل 
  ».و تمريضك تصحيحًا

مشتق » فيالسوفيا«گويد اين كلمه از  در باب اول از مقاله دوم كه در فلسفه است، مي  
انـد   عـرب شـده، گفتـه   دوسـتي اسـت. چـون م    شده و يوناني اسـت و معنـي آن دانـش   

. بعد تقسيمات آن را به نظري (همان) و سپس فلسفه از آن مشتق شده است» فيلسوف«
شود و  ناميده مي» ثاولوجيا«و عملي، و تقسيمات نظري به طبيعي و الهي (كه در يوناني 

و بعد تقسيمات هريك از فلسفه طبيعي و الهي و رياضي » تعليمي و رياضي«قسم سوم 
اداره » «تـدبير منـزل  «و » اخـالق «انـد از:   قسيمات فلسفه عملي را كـه عبـارت  را و نيز ت

توضيح داده است. و پس از آن اقسام هريك از علوم طبيعي و » اجتماع و ملت و كشور
(مكانيك) با علوم طبيعـي و  » علم حيل«اختصار تعريف كرده و گفته است  رياضي را به

پردازد كه در  ن باب به توضيح اصطالحاتي ميسوم اي  رياضي اشتراكاتي ندارد. در فصل
رود مثل هيولي، صورت، اسطقس، كيفيـات اولـي،    كار مي فلسفه و كتب فلسفي بسيار به

زمان، مكان، جسم تعليمي، جسم طبيعي و امثال اينهـا. بـراي ايـن كـه معلـوم شـود او       
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ينـاً  چگونه اصطالحات را تبيين كرده است چند اصطالح از فصل سوم بخش فلسـفه ع 
  شود: نقل مي

  آنچه كه از زير فلك قمر تا مركز زمين قرار دارد، عالم طبيعي است. »: عالَم طبيعي«
هر جسمي كه صورتي را حامل باشد هيولي اسـت؛ ماننـد چـوب بـراي ميـز.      »: هيولي«

گفته شود مقصود آن چيزي است كه طبيعت عـالم  » هيولي«صورت مطلق  هنگامي كه به
اعلي و آنچه از افالك و ستارگان و عناصر چهارگانه و تركيبات است؛ يعني جسم فلك 

  آنها، در آن واقع شود.
پـذيرد   وسيله آن صورت مي يعني هيأت شيء و آن شكلي است كه هيولي به»: صورت«

  شود مانند ميزبودن براي چوب. و جسميتش تكميل مي
وهم وجـود   شود و هيولي بدون صورت جز در از هيولي و صورت تشكيل مي»: جسم«

  ندارد.
شود مانند حركـت افـالك و    وسيله حركت تعيين مي مدتي است كه مقدار آن به»: زمان«

  ها. ديگر متحرك
بخش ايساغوجي، قاطيغورياس... و با اصطالحات زيرمجموعه  9ابواب منطق را در   

  اختصار توضيح داده است. براي نمونه: هركدام به
مقدمه كه در يك حد مشترك باشند تشكيل شـود  قياسي است كه از دو »: قياس حملي«

  نامند. مي» طرفَين«گويند و دو حد ديگر را » حد أوسط«و اين حد مشترك را 
اگر حدوسـط در يكـي از دو مقدمـه، موضـوع واقـع شـود و در ديگـري        »: شكل اول«

  محمول، اين ترتيب را شكل اول از اشكال قياس گويند.
فصل، برخـي اصـطالحات    8است درضمن » طب«در در باب سوم از مقاله دوم كه   

  شود: براي نمونه چند اصطالح نقل مي ؛و توضيح داده است كرده آن را تعريف
هـا   است كـه از دل برايـد. در ايـن شـريان    » شَريان«هاي جهنده، مفردش  رگ»: شرايين«

  شود. حرارت غريزي يعني طبيعي منتشر مي
است كه رگ زيرين نام دارد و در محل مرفق، در هاي مشهور ناجهنده  از رگ»: باسليق«

  شود و تا زير بغل ادامه دارد. آشكار مي» إنسي«جانب 
سـازد يـا    كند و آنها را متشنّج و چركين مـي  مرضي است كه أعضا را متعفّن مي»: جذام«

  شود. كند و باعث ريزش مو مي صدا را خشن مي
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يماري سه نوع است: رِقّي و طبلـي و  نفخ شكم يا ورم ديگر اعضاست؛ اين ب»: استسقاء«
  اند). لحمي (هر كدام جداگانه تعريف شده

در فصل سوم اين بخش انواعي از غذاها تعريف شده است از جمله غذاهايي كه بـا    
شـوند و   غذاهايي كه از مـاهي ريـز درسـت مـي    » سميكات«شوند مثل  ماهي درست مي

  دهند. ن قرار ميماهي شوري كه در سركه و امثال آ»: سمك ممقور«
اي از آنهـا را كـه داراي    ضمن بيان ادويه مفرده و تعريف تعدادي از آنها، دسـته وي   

صورت جداگانه آورده و تعريف كرده است و اسـامي مشـترك    اسامي تشبيهي هستند به
اسـت يـا   » أسـقيل «همـان  » الفـار  بصـل «مـثالً   ؛توضـيح داده اسـت   رايك معنـي   داراي

  است. » رِجله«الحمقاء است كه آن نيز همان  هبقلهمان » نيةاليما بقلة«
شده اختصاص داده شده اسـت؛   در اين قسمت بخشي به داروهاي تركيبي و معجون  
  ..ها و. ملين»: جوارشنات«ضمادها، »: أضمده«ها،  پختني»: مطبوخات«مثل 

  بخش طب آن براي فهم اصطالحات متداول در كتب طبي بسيار مفيد است. 
علم عدد، هندسه و نجوم نيز همين روش اعمال شده است يعني اصطالحات كلي و در 

  اند. حال واضح بيان شده مهم آنها بسيار كوتاه و درعين
در علم موسيقي بخشي به آالت موسيقي اختصاص داده شده كـه ضـمن آن اسـامي      

 گويـد:  شـده اسـت. در آغـاز آن مـي     آالت موسيقي و چگـونگي سـاختمان آنهـا تبيـين    
. بعد از آن به كليات (همان) لفظي است يوناني و به معني تركيب الحان است» موسيقي«

، »نَغمـه «علم موسيقي پرداخته است كه در ضمن آن، اصـطالحات علـم موسـيقي مثـل     
و » هـزج «، »ايقاع«هاي متداول در موسيقي مثل  و بعد از آن وزن» بعد ذو خمس«، »بعد«

  امثال آنها تعريف شده است.
الحيل كه در ضمن دو فصل اصـطالحات مربـوط بـه آن     عةالحيل يا صنا در باب علم  

» منجانيقون«گويد: اين دانش را به يوناني  توضيح داده شده است، ابتدا در تعريف آن مي
. پـس از  (همـان)  گويند و يكي از اقسام آن جرّ اثقال با نيروي اندك است (مكانيك) مي

آور و آالتـي كـه    هاي حيـرت  ركات آب و ساختن ظرفآن در فصل دوم اين علم، به ح
» المـاء  قةسار«يا » سحاره«ند، پرداخته است؛ از آن جمله است ا خود داراي حركت خودبه

  يا آبدزدك.  
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آخرين علم، صنعت كيمياست كه در طي سه فصل مباحث مربوط به آن بيـان شـده     
  است:

عربي است از  اي كلمه» كيميا«گويد  فصل اول در ابزار و آالت اين صنعت است. مي  
داشـتن. در ذيـل ايـن فصـل      معناي پوشيده و پنهان مشتق شده است به» يكمي«، »كمي«

توضـيح داده شـده   » قرع و أنبيق«كوره، » = كُور«برخي از ابزار و آالت اين صنعت مثل 
  است.

از فصل دوم در اسامي جوهرها و عقاقير مورد استفاده كيمياگران است كـه معمـوالً     
و از فضّه به معني نقـره بـه   » شمس«يعني طال به » ذهب«كنند مثالً از  آنها به رمز ياد مي

كنـد. در ايـن فصـل تعـدادي از      تعبير مـي » زهره«به معني مس به » نُحاس««و از » قمر«
  جوهرها را نام برده و توضيح داده است.

شده است؛ مثل تقطير  كار بردن و تهيه و تركيب اين اشيا بيان در فصل سوم شيوه به  
(عملي مانند تهيه گالب) و تصعيد (عملي شبيه تقطير در مورد اشياي خشك) و تشميع 

صـورت گـرد يـا آرد     سان موم درآوردن) و تكليس (فلـز را بـه   كردن و به (چيزي را نرم
درآوردن) و تصويل (شيئي را به حالتي درآوردن كه به شكل غبار روي آب بايستد). بـا  

  تاب پايان يافته است.اين فصل ك
اين كتاب شايد در تدوين و تأليف كتبي همانند آن كه مشتمل بر چند علم هسـتند،    

فخـر  «(جامع سـتّيني)   العلوم جامعنمونه و الگوي مناسبي بوده است؛ براي تأليفاتي مثل 
كـه مشـتمل    ق596.ش/ ه579شده قبل از  ) تأليفق606 -544.ش/ ه 588-528( »رازي

 »شمس الدين محمـود آملـي  «اثر  نفايس الفنون في عرايس العيونعلم و يا  60است بر 
علـم. آملـي    160) در نيمه دوم قرن هشتم هجري مشـتمل بـر   ق753.ش/ ه731وفات (

احتماالً با الهام از خوارزمي كتاب خود را دو قسم كرده است: يك قسم به علوم قبل از 
اختصاص دارد و قسـم   علم است 75كه متضمن » علوم اوايل«اسالم و به تعبير خودش 

علم است، تخصيص  85يعني علوم بعد از اسالم كه مشتمل بر » علوم اواخر«ديگر را به 
  داده است. 

  
 دانشنامه عاليي 9 .2

اثر  دانشنامه عالييشود،  صورت اجمالي بررسي مي دانشنامه ديگري كه در اين نوشته به
  سيناست. ابن
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هاي حكمـت پيشـينگان را گـرد     پنج علم از علم«گويد: در نظر دارم  ينا در آغاز ميس ابن
  غايت مختصر:  آورم به

 يكي علم منطق كه علم ترازو است؛  
  دوم علم طبيعيات كه آن علم چيزهايي است كه به حس تعلق دارند و اندر جنبش و

  اند؛ گردش
  ها و ستارگان...؛ آسمانسيوم علم هيئت و نهاد عالم و حال صورت جنبش  
 ها؛ چهارم علم موسيقي و بازنمودن سبب سازوناساز آوازها و نهاد لحن  
 پنجم علم آنچه بيرون از طبيعت است.«  

اش بعـد از منطـق، الهيـات را     سينا در دانشنامه عاليي برخالف ديگر آثار فلسفي ابن  
 لهيات در آخر قرار داردكه در ديگر آثارش معموالً ا  موردبحث قرار داده است؛ درحالي

  .)1383سينا،  (ابن
هـاي   به نقل از مرحوم دكتر محمدمعين، مصحح بخش الهيـات دانشـنامه، در نسـخه     

  (همان، مقدمه). اند طيقي را بر آن افزوده كامل اين دانشنامه، هندسه و ارثما
است، اما دو تفاوت  الشفاءو  ةالنجاسينا مثل  دانشنامه عاليي نظير ديگر آثار مهم ابن  

با آنها دارد يكي اين كه به زبان فارسي است و ديگر آن كه مختصـرتر اسـت. بـه نظـر     
، مصحح بخش طبيعيات دانشنامه عاليي، اين اثر اولـين  ةمرحوم استاد سيد محمد مشكو

ترين كتـابي اسـت كـه     قديم ،مطلقاً، در زبان پارسي«كتاب فلسفي به زبان فارسي است: 
  ).5(همان،  »ه نظري را در بر دارداقسام فلسف

اي است در حوزه علومي كه نام برده شد و سه تفاوت اساسي با  اين كتاب، دانشنامه  
العلوم خوارزمي دارد؛ يكي آن كه به زبان فارسي نوشـته شـده اسـت؛ دوم آنكـه      مفاتيح

فرعـي   فقط در پنج علم است كه با يكديگر نوعي قرابت دارند و همه از اقسام اصلي يا
العلوم است  تر از مفاتيح سوم آنكه درباب موضوعات موردنظر، بسيار مفصل اند و فلسفه

  كه در واقع در آن از هر علمي، مطالب كوتاهي انتخاب شده بود.
و  ةسينا در اين كتاب، مثل ديگر آثار جامعش يعنـي الشـفاء و النجـا    روش بحث ابن  

  ط تفاوت آنها به اجمال و تفصيل است. است؛ فق شارات و التنبيهاتألاآخرين آنها 
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انـد، بـه همـان روال     سينا در اين حوزه تـأليف شـده   تقريباً عموم كتبي كه بعد از ابن  
اند بر منطق و طبيعيات و الهيات و البته اغلب فاقد  اند؛ يعني مشتمل تدوين و تنظيم شده

شـنامه عاليـي، در   سـينا در دان  هاي رياضي يا موسيقي هستند. بنـابراين روش ابـن   بخش
تقليد اساتيد فن بوده  هاي متأخر همچنان مورد هاي فلسفي تا دوره تاريخ تأليف دانشنامه

  است.
هايي ياد شود كه در حوزه يكي از علوم تخصصي  در ادامه شايسته است از دانشنامه  

هاي سوم تا پـنجم هجـري، منجـر بـه      اند. نشاط علمي جهان اسالم در سده تأليف شده
دانشي شـد كـه بسـياري از آنهـا تـا       هاي تك هايي متنوع از دانشنامه مدن مجموعهپديدآ
  آمدند. شمار مي استناد دانشمندان و از منابع مرجع علوم به هاي متمادي مورد سده

  
  هاي پزشكي دانشنامه .3
  الحكمة فردوس 1 .3

 تـرين  كهـن انـد.   ها در دانش پزشـكي تنظـيم شـده    ترين اين دانشنامه شماري از شاخص
 اســت، شــده منتشــر و مانــده برجــاي كامــل طــور بــه امــروزه كــه پزشــكي دانشــنامه
 داراي پزشكي، موضوعات بر عالوه كه است »طبري بن سهل بن علي« اثر الحكمة فردوس
 مجموعـه ( »كنـاش « را خـود  كتاب طبري ابن. است طبيعي حكمت در وسيع اطالعات
 يوناني تأليفات برخي از خود موضوعات بندي دسته در اين كتاب. است ناميده) مختصر
 انـد.  كرده پيروي او از هم عربي پزشكي آثار نويسندگان از بسياري و است كرده پيروي
 كـه  معنـا  اين به ؛را در پيش گرفته ارسطو و بقراط روش كه دارد تصريح نويسنده خود

 كـه  مطـالبي . اسـت پرداخته  خاص موضوعات بررسي به آنگاه و كليات بيان به نخست
 متمـايز  و شـاخص  خـود  نـوع  در را آن شده، نقل كتاب پايان در هندي پزشكي درباره

 انبـوهي  بـا  هندي و يوناني طب از اي مجموعه الحكمة فردوس مجموع در. ساخته است
 بخـش  و نـدارد  چنـداني  مطالبي ،ها بيماري توصيف در كتاب. است ايراني داروهاي از

 مقاله 30مجموع  در و) نوع( بخش داراي هفت كتاب. است نظري موضوعات آن عمده
 متوكل خالفت دوره و در سامرا در ق236 در را كتاب نويسنده. دارد فصل 360 و است

  ).1394افشار،  (ميرهف؛ صدري است برده پايان به
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  الحاوي 2 .3
هـاي   اي مفصـل از يادداشـت   هـاي پزشـكي در ايـن دوره، مجموعـه     از ديگر دانشـنامه 

نام دارد. اين اثر پس از  الحاويپزشك مشهور ايراني است كه  »محمدبن زكرياي رازي«
ايـن  مرگ رازي و به امر ابوالفضل بن عميد و توسط شاگردان رازي تأليف شده اسـت.  

تفصـيل و گسـترده    هاي پزشكي است كه موضـوعات آن بـه   ترين دانشنامه از مهم كتاب
جلـد منتشـر    23مانده از آن در  هاي برجاي بررسي شده است. اين مجموعه طبق نسخه

هـاي پزشـكي در آن    شده است. گردآورندگان كتاب، آن را براساس روش معمول كتاب
اند. موضوعات در نسخه چاپي اين كتـاب (چـاپ حيـدرآباد) بـه ايـن       دوره منظم كرده

 هـا؛  زخم 13و  12ها؛ جلد  نقرس، انگل 11ها؛ جلد  بيماري 10تا  1صورت است: جلد 
آزمـايش   19هـا؛ جلـد    بحران 18هاي حاد؛ جلد  بيماري 17ها؛ جلد  تب 16تا  14جلد 

داروهاي مركـب و داروسـازي؛    22تا  20هاي حيوانات و سموم؛ جلد  ادرار و گزيدگي
هاي پوست. گفتني است در اين  ها و بيماري مربوط به مصرف غذاها، نوشيدني 23جلد 

ح و جراحي، بحثي مطرح نشده است. مباحـث  از مسائل نظري و تشري ،مجموعه بزرگ
 همچنان مـورد بررسـي و مطالعـه دقيـق قـرار نگرفتـه اسـت        الحاويبسياري از كتاب 

   »).الحاوي«: ذيل مدخل 1391(كاتوزيان، 
  
  عةالطبيةكامل الصنا 3 .3

بـن عبـاس مجوسـي     علي«اثر الطبية   عةالصنا  كاملسومين دانشنامه شاخص در پزشكي، 
پزشك نامدار دوره عباسي است و به نام عضدالدوله ديلمي نوشته شده اسـت.   »اهوازي

از  عـة الصـنا  كاملدارد.  ياين دانشنامه نسبت به الحاوي رازي نظم بهتر و اختصار بيشتر
سينا،  روزگار تأليف آن، مورد اقبال و مراجعه قرار گرفت، گرچه پس از تأليف قانون ابن

 20دو بخـش عمـده دارد و در مجمـوع     عةالصنا كامل توجه به اين كتاب كاهش يافت.
باب است. نيمي از ابواب آن به طب نظري و نيم ديگر به طب عملـي اختصـاص دارد.   

اي دارد. موضوعات بخش نظري آن، از كليات طـب   كتاب جنبه آموزشي و نيز دانشنامه
پـردازد.   مي آغازشده، به موضوعاتي مانند تشريح، بررسي قواي نفساني و چگونگي آنها

هـا،   شود و بـا بررسـي انـواع تـب     ها شروع مي از مقالة ششم بحث درباره انواع بيماري
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فصـل بـه    10يابـد. بخـش عملـي كتـاب در      هـاي پوسـتي ادامـه مـي     ها و بيماري زخم
هـا و   هـا و درمـان انـواع تـب     موضوعات بهداشت و تأثير داروهاي مختلف بر بيمـاري 

هـاي مختلـف    اي مانند آبله و سرخك و درمان بيمـاري  شده هاي شناخته بررسي بيماري
هايي در موضوع جراحي و داروسازي از ديگـر موضـوعات ايـن     اختصاص دارد. بخش

  ).1389(رشنوزاده،  دانشنامه است
  
  القانون 4 .3

، جـاي دارد. قـانون   »سـينا  ابـن « القـانون هاي پزشكي اين دوره، كتاب  در رأس دانشنامه
بر تأثير گسترده آن در جهان اسـالم، در قلمـرو    پزشكي عظيمي است كه عالوه ةدانشنام

عنوان كتاب مرجع بـاقي مانـد. كتـاب، جـامع      ها به مسيحيت نيز تأثيرگذار بود و تا قرن
معارف پيش از اسالم و تجربيات دوره اسالمي تا عصر نويسنده است. مقبوليت آن نـزد  

دليل ترتيـب مـنظم و جزميـت آن بـوده اسـت.       به بر اطالعات گسترده آن، عموم، عالوه
پژوهـان اسـت و    صـورت گسـترده موردتوجـه و اسـتناد دانـش      امروزه كتاب قانون بـه 

شود. قانون پنج بخش دارد؛ بخش اول  هاي آموزشي براساس مطالب آن برگزار مي دوره
هـا و اخـالط و تشـريح اعضـاي مختلـف بحـث        از مقدمات علم طب و شناخت مزاج

هـاي   ؛ بخش دوم دربارة ادويه مفرده و خواص آنهاست؛ بخش سوم بـه بيمـاري  كند مي
هـاي عفـوني    ها و بيماري پردازد؛ بخش چهارم به ذكر انواع تب مختلف اعضاي بدن مي

  پردازد. ويژه داروهاي مركب (قرابادين) مي اختصاص دارد؛ بخش پنجم به داروشناسي به
انـد،   هاي علوم تأليف شده وره، در ديگر شاخهاي كه در اين د از ديگر متون دانشنامه  

اثـر   البـدء و التـاريخ  تـوان از   شود؛ در زمينه علم تـاريخ مـي   تنها به چند مورد اشاره مي
شـمار   كتابي در موضوع تاريخ به البدء و التاريخياد كرد. گرچه  »مطهربن طاهر مقدسي«

هاي زمانه خود را داشته اسـت.   المعارفي از دانش ةرود، اما مؤلف آن قصد تنظيم داير مي
فصل دارد و در آن طرحي از مسئله آغاز و انجام آفرينش، تصوير شده است.  22كتاب، 

رفته به موضوعاتي همچـون   شود، رفته كتاب با بحث فلسفي شناخت و معرفت آغاز مي
ينش را با اشاره بـه  آفر بحثپردازد.  اثبات باري تعالي و رسالت انبيا و كيفيت وحي مي

كند، به آراي فالسفه دربارة  هاي ديني درباره لوح و قلم و عرش و كرسي آغاز مي آموزه
پردازد. تاريخ انبيا و پادشاهان ايـران و اديـان و    آفرينش و به رستاخير و پايان جهان مي
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مذاهب روي زمين، از ديگر موضوعات مهم اين كتاب است. فصلي دربـاره جغرافيـا و   
به موضـوع انسـاب و قبايـل عـرب و      نويسنده فصولي را نيز ها نيز دارد. همچنين ليماق

زندگي پيامبر و اصحاب او و حوادث پس از رحلـت پيـامبر و ظهـور فـرق و مـذاهب      
لحاظ تاريخي، به خلفاي اموي و عباسي تا عصـر مؤلـف    اختصاص داده است. كتاب به

  نيز پرداخته است.
 فهرست. است مانند بي اي دانشنامه »نديم ابن« الفهرست ابكت شناسي، كتاب زمينه در  
 از دربـردارد،  را عربـي  متـون  از جامعي شناسي كتاب اينكه بر عالوه مقاله ده در نديم ابن

 موضـوعات  به اين كتاب دهگانه هاي بخش. كند مي پيروي نيز ها دانش بندي طبقه نوعي
 انسـاب؛  و سير آداب، اخبار، لغت؛ و نحو علماي قرآن؛ ديني، هاي كتاب ها، خط ها، زبان
 و طبيعيـين  شـامل  قـديم  علوم و فلسفه حديث؛ و فقه متكلمان؛ و كالم شاعران؛ و شعر

 طـب؛  حركات، و حيل اسباب سازندگان منجمان، دانان، موسيقي دانان، رياضي منطقيين،
  كيميا اختصاص دارد. و اعتقادات؛ و مذاهب سحر؛ و) ها افسانه( اسمار

عنوان نمونه از كتـاب   توان به اي در حوزه علوم ديني مي براي اشاره به متون دانشنامه  
ياد كـرد   »قاضي عبدالجبار همداني«اثر متكلم معتزلي  المغني في ابواب التوحيد والعدل

رود كه بـه تفصـيل بـه مباحـث كـالم       شمار مي كه ازجمله آثار جامع در كالم معتزلي به
جلـد از آن امـروزه بـاقي مانـده اسـت،       20وعه مهم فلسفي كه پرداخته است. اين مجم

همچون رؤيـت بـاري    يترين مباحث كالمي زمان خود است. موضوعات دربردارنده مهم
هاي غيرمسلمان، عدل الهي، اراده، خلق قرآن، مخلوق، تولـد، آجـال، ارزاق،    تعالي، فرقه

ر افعال باري تعالي، نبوت تكليف، وجوب نظر درباره باري تعالي، نظريه لطف، اصلح د
و معجزات پيامبران، نظريه امامت به همراه مجلدي در اصول فقـه از مجموعـه مباحـث    

 مفصل اين كتاب است.

توان از كتاب  اي كه در زمينه نجوم و هيئت تأليف شده است، نيز مي از آثار دانشنامه  
 لطان مسـعود غزنـوي در  نام برد كه به نـام سـ   »ابوريحان بيروني«اثر  القانون المسعودي

ق تأليف شد. اين اثر در واقع جامع موضوعات نجوم و هيئت است كـه  427 .ش/ ه415
مطالعه منجمان مسلمان قرار گرفته بود. بيروني در تأليف اين اثـر   در دوره بيروني، مورد

از تحقيقات يوناني، هندي، ايراني و دانشمندان مسـلمان پـيش از خـود اسـتفاده كـرده      
شود و در ادامه بـه   . كه از مقدمه بر صناعت نجوم آغاز ميدارداب يازده بخش است. كت
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ها، اصول وترها و استخراج آنها، در مقـدار زاويـه تقـاطع     موضوعاتي مانند تبديل تاريخ
  پردازد. البروج و ... مي منطقةالنهار با  معدل

متـون  هـايي ديگـر از    هـاي سـوم تـا پـنجم هجـري گونـه       در بين سدهگفتني است   
دانـش جغرافيـا و   علوم طبيعي و  براساس برخي از آنها اي نيز شكل گرفتند كه دانشنامه

در دوره تاريخي مـوردنظر   اين آثار هاي از نمونهيكي تجارت سياحان پديد آمده بودند. 
اسـت كـه خـود از جملـه منـابع تـأليف        »محمد بن ايـوب طبـري  «اثر  الغرايب تحفةما 

شهمردان بـن ابـي   «نامه عالئي اثر  نزهت است. نامه عالئي نزهتاي ديگر به نام  دانشنامه
هـاي   اي ديگـر از دانشـنامه   كه در اواخر سده پـنج هجـري تـأليف شـده، نمونـه      »الخير

جـع پـيش   ترين آثار مر چنددانشي به زبان فارسي است. مؤلف در تأليف اين اثر، از مهم
از خود بهره برده است. كتاب دو بخش اصلي دارد، يكي در خواص و منـافع و طبـايع   
مردم و حيوانات و نباتات و جمادات است و بخش ديگر در خواص و طبـايع و فوايـد   

  حساب و نجوم و علومي از اين قبيل است.
هستند كه در  اي آثاري كه در اين نوشته از آنها ياد شد، فقط بخشي از متون دانشنامه  

اي  اند. بررسي و معرفي همـه آثـار دانشـنامه    هاي سه تا پنج هجري تأليف شده طي سده
  مربوط به اين دوره از حوصله اين مقاله خارج بوده و نيازمند فرصتي ديگر است. 

  
  نوشت پي

آيـد بـا تلخـيص و تغييـر و      الزم به يادآوري است كه بيشتر مطالب راجع به تحوالت علمي بغداد را كه از ايـن پـس مـي   ]. 1[
  ام. اضافاتي از مقدمه ممتع دكتر ثروت عكاشه مصحح فاضل كتاب المعارف ابن قتيبه برگرفته

براي اطالع دقيق از كار منصور در ساختن بغداد به اين منابع رجوع شود: ياقوت در معجـم البلـدان، يعقـوبي در البلـدان،     ]. 2[
مل، ابن خطيب در تاريخ بغداد و منابعي از قبيـل كتـب اصـطخري و ابـن حوقـل و      طبري در تاريخ خود، ابن اثير در الكا

  مقدسي و بالذري.
  از دكتر عكاشه هم اين كتاب تصحيح و چاپ شده است اما نه چنان كه در شأن آن است.  ]. پيش3[
نويسـي سياسـي     ريان اندرزنامهقابوسنامه عنصرالمعالي و ج«براي تحليلي از موضوعات قابوسنامه نك: فريدون اللهياري،  ].4[

  ش.1381، پاييز و زمستان 31-30، شماره دانشكده ادبيات و علوم انساني، »در ايران دوران اسالمي
]. گزارش تفصيلي درباره اين كتاب، براساس ترجمه مفاتيح العلوم خوارزمي از استاد محترم سيدحسين خـديو جـم از مركـز    5[

  ش. برگرفته شده است.1362م انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دو
  

  نامه كتاب
. 4، به سرپرستي محمد كاظم موسوي بجنـوردي، ج المعارف بزرگ اسالمي ةدايردر: ». ابن قتيبه). «1370آذرنوش، آذرتاش (
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  المعارف بزرگ اسالمي. ةتهران: مركز داير
  ج. قاهره: المنليريه.9. الكامل في التاريخق). 1348بن محمد ( اثير، علي ابن
  . بيروت: دارالثقافه.6. جوفيات االعيان و انباء و ابناء الزمانم). 1970خلكان، احمدبن محمد ( ابن
  سينا. همدان: دانشگاه بوعلي .ةتصحيح محمدمعين؛ سيدمحمد مشكو .دانشنامه عاليي). 1383بن عبداهللا ( سينا، حسين ابن

، ترجمة حسين خـديوجم.  .ق. ه 372-367هاي  يافته بين سالنگارش  العلوم مفاتيح). ترجمة 1362خوارزمي، محمدبن احمد (
  تهران: علمي و فرهنگي.

  الكتاب. مةالعا يةالمصو الهيئةبه كوشش ثروت عكاشه. القاهره:  .دانشنامه المعارف). 1960قتيبه ( دينوري، ابن
  و ارديبهشت.، فروردين 283-282، ش كيهان فرهنگي». الصناعة الطبيةكامل ). «1389رشنوزاده، بابك (

. تهـران:  17، به سرپرستي محمدكاظم موسوي بجنوردي. جالمعارف بزرگ اسالمي ةدايردر: » جاحظ). «1388فرزانه، بابك (
  المعارف بزرگ اسالمي. ةمركز داير

. 20، به سرپرستي محمـدكاظم موسـوي بجنـوردي. ج   المعارف بزرگ اسالمي ةدايردر: ». الحاوي). «1391كاتوزيان، مهرناز (
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