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چکیده
بررسى و تحليل جامعه آماری دانشمندان علوم عقلى عصر سلجوقى مسأله مقاله حاضر است و نويسنده
در پى پاسخ بدين پرسش ها است كه روند آماری جامعه علما در دوره سلجوقى چگونه بوده و اين روند چه
معانى و داللتهايى دارد؟ برای يافتن پاسخ اين پرسشها ،عصر سلجوقى به سه دوره تقسيم ،و جامعه
آماری دانشمندان هر دوره با توجه به زيست علمى آنها ،نخست بر اساس شمار ،سپس بهصورت درصد در
جداول و نمودارهايى ترسيم گرديده است .با تحليل دادههای اين جداول و نمودارها ،معلوم مىشود درصد
دانشمندان علوم عقلى عصر سلجوقى با گذر از دوره اول (455-439ه) به دورههای دوم (555-455ه) و
درصدی آن در دوره دوم بررغم تضعيف مركزگرايى،
سوم (554-555ه) نه تنها كاهش نداشته بلكه نمودار
ِ
و در دوره سوم ،با وجود پراكندگى و ناپايداری سياسى ،افزايش چشمگيری را نشان مىدهد و درواقع درصد

جامعه آماری دانشمندان علوم عقلى روندی افزايشى داشته است.
کلیدواژهها :تحليل آماری ،زيست علمى ،علوم عقلى ،دانشمندان ،سلجوقيان.

 .1تاريخ دريافت1921/4/92 :؛ تاريخ پذيرش1921/11/9 :
 .9رايانامه (مسؤول مكاتبات)dalirnh@yahoo.com :
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مقدمه
بر پايه باور و انديشهای رايج ،نهضت علمى دوره اسالمى در سدههای پنجم و ششم هجری
در ظل سيطره سلجوقيان به داليل رويكردهای سياسى و مذهبى آنها دچار ركود شد و اين
ركود در واقع دامنگير علوم عقلى و فلسفى شده است .بررغم وجود تحقيقات متعدد درباره
وضع علمى اين دوره از جمله معرفى دانشمندان شهير در علوم گوناگون و تأليفات متعدد
آنها و نهادهای علمى مانند كتابخانهها ،مدارس و مساجد با كاركرد آموزشى ،تاكنون
گزارشى از جامعه آماری دانشمندان عصر سلجوقى ارائه نشده است .اين در حالى است كه
دوره سلجوقى بررغم كاستىهای فراوان در منابع تاريخ نگاری ،از نظر منابع تراجم نگاری و
شرح احوال دانشمندان عقلى و نقلى دورهای غنى محسوب مىشود و تحليل جامعه آماری
دانشمندان ،مىتواند به عنوان يكى از مؤلفههايى در نظر گرفته شود كه به تبيين چرايى و
چگونگى روند علوم عقلى عصر سلجوقى و يا حتى دوره ميانه اسالمى ياری رساند .از
اين رو در اين مقاله دانشمندان دوره سلجوقى با توجه بر زيست علمى در دوره مرتبط و
فعاليت در حوزه علوم عقلى ّ
كمىسازی شده و نمودارها و جداولى از شمار و درصد آنها
فراهم آمده است .هرچند بنا بر داليلى از جمله تعدد و نيز تفصيل بسيار زياد برخى از آنها،
فقدان فهرست زمانى و ادواری در برخى از آثار ،به كار بردن فهرست حروف الفبايى
دانشمندان از صدر اسالم و التزام نويسندگان اين مقاله به تشخيص دوره بر اساس زيست
علمى هر دانشمند كه در برخى از موارد با قراين غير مستقيم صورت پذيرفته است ،بررسى
و استخراج فراوانى آنها را بسيار طاقت فرسا و طوالنى كرد ،با اين همه تالش فراوانى صورت
ِ
گرفته تا با ملحوظ نمودن دو شاخصه زيست علمى و طبقهبندی علوم عقلى ،جامعه آماری
دانشمندان عصر سلجوقى بهتفكيک هر دوره به دست آيد .هر چند نمىتوان با قاطعيت،
شمار نهايى فهرست را محدود به همين افراد نمود ،و امكان افزايش شمار با توجه به برخى
مالحظات را بايد در نظر گرفت ،اما آمار درصدی فعلى و نمودارهای حاصل از آن با
دگرگونى چشمگيری روبهرو نخواهد شد .بگذريم كه با احتمال افزايش دانشمندان ،نه تنها
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همين سير نموداری حفظ خواهد شد ،بلكه افزايش احتمالى شمار آنها عموما در دورههای
دوم و سوم رخ خواهد داد ،كه اين افزايش خود مؤيد مدعای پژوهش است .شايان ذكر است
برای به دست آوردن آماری نسبتا دقيق از عالمان علوم عقلى هر دوره ،زيست علمى آنها با
توجه به گزارشهای مسلم يا در صورت نبود آن ،با استفاده از شواهد و قراين احتمالى
مشخص شده است و هر كدام از آنها در يكى از دورههای سهگانه عصر سلجوقى قرار داده
شدهاند .عصر سلجوقيان ،با ميزان تمركز قدرت يا تضعيف تمركز و همچنين ناپايداری و
عدم تمركز ،به سه دوره مشخص قابل تقسيم است:
دوره اول دوره سالطين بزرگ است كه در واقع دوره تأسيس و تثبيت حكومت سلجوقى
است و سالهای  439تا 455ه را شامل مىگردد .در اين دوره سالطين بزرگ سلجوقى
توانستند سرزمين وسيعى از جيحون تا انطاكيه را تا پايان دوره ملكشاه به سيطره درآورند 9،و

برای نخستين بار محدوده جغرافيايى گستردهای از تركستان تا آسيای صغير را به تمركز
نزديک كنند .در ابتدای قدرتگيری سلجوقيان ،مذهب حنفى كه عقلگراتر از ساير مذاهب

اهل سنت است غلبه داشت 4.مذهب حنفى با رسميت يافتن از طرف سلطان و خليفه و نيز
در انديشه سياسى متفكران اين دوره از جايگاه مطلوبى برخوردار بود 1،اما در ادامهی اين

دوره ،نظامالملک با ايجاد نظاميهها در سرتاسر سرزمينهای عراق عرب ،عراق عجم و

خراسان 6در رونق علوم نقلى بسيار كوشيد .بهواسطه اقدامات او در دوره آلپ ارسالن و
 .9صدرالدين حسينى.111 ،
 .4درباره عقلگرا بودن مذهب حنفى ،نک .الشرقاوی 64 ،؛ يوسف فضايى111 ،22-29 ،؛ درباره غلبه اين مذهب
بر ساير مذاهب اهل سنت در دوره قدرت گيری سلجوقيان ،نک .ابن اثير912 /11 ،؛ سبكى،499-496 /9 ،
989-981؛ در اين دوره افراد سياسى تأثيرگذاری همچون كندری و نظامالملک در تصميمات سياسى و مذهبى،
نقش برجستهای ايفا كردند و انديشمندانى مانند ماوردی ،جوينى ،قشيری در مسائل مختلف دست به تأليف آثاری
زدند كه بر انديشههای سياسى و مذهبى اين دوره حاكم بود.
 .1نظامالملک طوسى994 ،؛ راوندی.18 ،
 .6صدرالدين حسينى.111-22 ،
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ملكشاه ،مذهب شافعى و كالم اشعری كه بيشتر بر نقل تكيه داشتند بهشدت گسترش

يافت 9.اين دوره به دوره «تمركز سياسى» مشهور است.

قسمت اعظم دوره دوم تقريبا مصادف با دوران حكومت سنجر است ،يعنى سالهای
 455تا 555ه را در برمىگيرد .با مرگ ملكشاه اختالفات جانشينى در خاندان سلجوقى باال
مىگيرد 8.پس از استقرار سنجر در خراسان در سال 414ه شرق ايران كمكم به آرامش
رسيد ،اما جنگهای جانشينى در غرب همچنان ادامه مىيابد 2.در اين دوره بهتدريج با
درگيریهای سياسى ديگری از جمله اختالف سالجقه عراق با خالفت عباسى ،درگيریهای
درون خاندانى ،حمالت اقوام مهاجم از شرق و جدا شدن بخشهايى از قلمرو توسط

اتابكان 11،دولت سلجوقى به مخاطره مىافتد .در اين دوره شاهد گسترش نفوذ وزرا و
ديوانيان شيعه در بدنه حكومت هستيم 11.عالوه بر اين سنجر نيز شخصا در احترام و توجه و

تقرب به علما مىكوشيد 19.در مجموع دوره دوم را تضعيف ثبات سياسى نسبت به دوره
نخست بايد دانست.
دوره سوم دوران تنزل و انحطاط سلجوقيان است كه از مرگ سنجر در 555ه تا سقوط
كامل سلجوقيان در 514ه را دربر مىگيرد .مرگ سنجر اغتشاش و آشفتگى را برای خراسان

و ايران به همراه آورد و در منطقه خراسان ،خوارزمشاهيان نفوذ يافتند 19.به نظر مىرسد اين
 .9درباره نقل گرا بودن مذهب شافعى ،نک .محمد ابوزهرة986 ،961-961 ،911 ،؛ درباره غلبه مذهب اشعری
در دوره نظامالملک ،نک .لمبتون.912 ،
 .8برای مطالعه بيشتر ،نک .بنداری.29-29 ،
 .2همان.198 ،
 .11همان994-999 ،918-919 ،911-911 ،198 ،؛ ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون916،949/4 ،؛ درباره نهاد
اتابكى و ايجاد سلسلههای جديد توسط اتابكان ،نک .لمبتون.968 ،
 .11نظامالملک.911-914 ،919-911 ،
 .19برای اطالعات بيشتر ،نک .راوندی191 ،؛ صدرالدين حسينى.114 ،
 .19بنداری.991-994 ،
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آشفتگىها از سويى سبب ايجاد فضای باز سياسى و از سوی ديگر سبب بىتوجهى به وضع
علوم به ويژه وضع علمای علوم عقلى شده است ،اما موجب كاهش درصد فراوانى علمای
علوم عقلى نسبت به دورههای پيشين نشده است ،حتى شاهد افزايش چشمگيری نيز
هستيم.
بر اساس اين دوره بندی قراردادی سعى شده بدين پرسشها پاسخ داده شود كه جامعه
آماری دانشمندان حوزه علوم عقلى در اين سه دوره نشاندهنده چه سيری است و چگونه
مىتوان آن را تحليل نمود؟ اين پژوهش كه با روش ّ
كمى و تحليل دادههای به دست آمده از
درصدی دانشمندان هر دوره از عصر
آن سامان يافته است به دنبال اين مدعا است كه نمودار
ِ

سلجوقى ،از وضع رو به افزايشى برخوردار بوده ،بهحدی كه دوره سوم باالترين درصد
دانشمندان را با توجه به سنوات كمتر نسبت به دورههای پيش از خود داراست .اين واقعيت

اين تصور رايج را كه علوم عقلى با تأسيس و در ادامهی حكومت سلجوقيان دچار ركود شده
است مىتواند بهچالش بكشد .البته بايد توجه داشت شمار دانشمندان به تنهايى نشان دهنده
توسعه يا ركود نيست؛ زيرا مؤلفههای فراوانى در ايجاد توسعه يا ركود دخيلاند كه شمار
دانشمندان تنها يكى از آنها مى تواند باشد .شايان ذكر است كه بحث كيفيت علوم عقلى و
آثار علمى ،مد نظر اين پژوهش نبوده و تنها كميت آمار دانشمندان مورد بررسى و تحليل
قرار گرفته است .از اين منظر بررسى جامعه آماری دانشمندان به عنوان يک شاخص از ميان
شاخصهای متعدد ديگر اعم از كمى و كيفى مورد توجه واقع شده است .اين شاخص
مىتواند به عنوان يک مؤلفه در تبيين وضع علوم عقلى دوره ميانه مورد استفاده تحقيقات
ديگر واقع شود.
در ادامه بحث دو نكته حائز اهميت است :نخست آن كه مىتوان اين مالحظه را
مطرح كرد كه افزايش آمار دانشمندان علوم عقلى در دوره دوم مىتواند به زيرساختهای
علمى دوره اول باز گردد ،همچنان كه شمار دانشمندان دوره نخست سلجوقى نيز مىتواند
تحت تأ ثير دوره غزنوی قرار داشته باشد .در واقع بايد توجه داشت بسياری از اين دانشمندان
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بخشى از حيات خود را در دوره پيش از سالجقه سپری كردهاند و از امكانات ،قواعد،
نهادها و ديگر مسائل دوره پيشين متأثر بوده يا بهره بردهاند .با اين مالحظه بايد اشاره نمود
تأثيرات دوره دوم سلجوقى ،در دوره سوم نيز مىتواند صادق باشد .بنابراين بايد اذعان داشت
كه هر دورهای از دوره پيش از خود متأثر بوده است و شاخصسازی بر اساس زيست علمى،
تنها به دليل جايابى نسبتا متناسب دانشمندان در دورههای سهگانه سلجوقى بوده است.
زيست علمى برای هر دانشمند ،محدوده مشخص سالهايى است كه فرد به تحصيل
و كسب علم و يا به توسعه آموختههای خود و ديگران مشغول بوده؛ و اين توجه بهخصوص
در مورد دانشمندان كمترشناخته به دقت فراوان نياز داشت و از اينرو ،تالش شد با رعايت
اين شاخص ،با درصد بااليى از صحت ،جامعه آماری دانشمندان به تفكيک هر دوره به
دست آيد .نكته ديگر ناهمسانى زمانى دورهها از نظر شمار سنوات است .در واقع شمار
سالهای دورهها يكسان نيست و اين ناهمسانى در شمار دانشمندان هر دوره تأثيرگذار است.
برای حل آن ،با برقراری نسبت ميان شمار دانشمندان هر دوره به شمار سالهای آن دوره ،و
به دست آوردن درصد آن ،نمودارهايى مجزا ترسيم شده كه اساس تحليل اين پژوهش قرار
گرفته است.
نگاهی بر آراء موجود درباره وضع علمی عصر سلجوقی
با كاوش در تحقيقات و مطالعاتى كه درباره سير و تطور علوم در تمدن اسالم يا جهان انجام
شده است با دو ديدگاه اصلى روبهرو مىشويم .ديدگاه رايج كه با بسآمد بيشتری تكرار شده
حاكى از اين است كه عصر سلجوقيان دوره افول علوم عقلى است و اين دوره تنها در جهت
پيشرفت علوم نقلى مثبت بوده است .پيروان اين ديدگاه تنها از چند دانشمندعلوم عقلى در
اين عصر نام مىبرند .در تاريخ علم کیمبريج ،مؤلف با اشاره به ركود علوم عقلى در اين
دوره ،از عالمان علوم عقلى تنها به ذكر چند شخصيت بسيار معروف در علم رياضى و نجوم
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بسنده كرده است 14.جرج سارتن نيز در مقدمهای بر تاريخ علم با آنكه اين دوره را ادامه
عصر زرين سدههای سوم و چهارم مىداند معتقد است كه انحطاط مشهودی در كميت و
كيفيت فعاليتهای علمى اين دوره وجود دارد 11.انحطاط علوم عقلى از ديد تاريخنگاران در
اين دوره تا حد زيادی به رواج تعصب مذهبى و غلبه اهل سنت و مخالفتى كه در اين دوره با
فلسفه شده است مربوط مىگردد .ذبيحالله صفا آغاز اين انحطاط را از زمانى مىداند كه
متعصبان اهل سنت و حديث و فقها توانستند فالسفه و حكما و علمای معتزله را در بغداد
شكست دهند .در ايران نيز با تسلط تركان غزنوی و سلجوقى ،تعصب مذهبى جای آزادی

عقايد را گرفت و صاحبان آراء فلسفى مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند 16.نورالله كسايى نيز
صراحت معتقد به ركود سير انديشه و انحطاط فرهنگ و تمدن اسالمى در دوره سلجوقى
است .وی اين ركود را نتيجه تمركز قدرت و از بين رفتن مراكز متعدد سياسى و علمى،
رسمى كردن يک مذهب كه نظامالملک بىدريغ از آن حمايت مىكرده و تحميل يک روش

فكری خاص مىداند 19.صفر يوسفى با اشاره به جهتگيریهای مذهبى سلجوقيان ،اين
دوره را گرفتار ركود و فترت در علوم عقلى معرفى مىكند و داليل متعدد ديگری را نيز بر
مى شمارد كه همگى سبب ركود علوم عقلى در اين دوره شده است .وی تسلط جريانهای
خردگريز و خردستيز را كه سبب سركوب عقل و منطق و بعدها سبب سركوب رياضيات و
طبيعيات شده ،يكى از عوامل اصلى اين ركود مىداند.

18

برخى تحقيقات در اين زمينه ،شكلى قديمى و غالبا تکبعدی دارند ،مانند تحقيقات
سيد جواد طباطبايى كه اين دوره را تنها از منظر برجستهسازی آثار و مظاهر تفكر و انديشه
 .14رنان.911 ،922-928 ،919 ،
 .11سارتن.844 ،
 .16صفا.196-194 /1 ،
 .19كسايى.12 ،
 .18يوسفى.199-911 ،
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سياسى ايرانى ،يعنى در شكل نظريه سياسى موسوم به انديشهی «ايرانشهری» ارزيابى كرده
داری انديشه ايرانى را بنماياند و كل مظاهر متعلق
است؛ آنهم از موضعى كه سابقه و ريشه ِ
به دوره سلجوقيان را بدوی جلوه دهد 12.در مقابل ،برخى ديگر از پژوهشها تاريخ ايران

عصر سلجوقى و بخشى از رويدادهای آن را ،بهصورت مجمل در زيرمجموعه مباحث

مربوط به ديگر ادوار تاريخى ايران بررسى كردهاند 91.اميد صفى نيز در ادامه اين روند بر
پيوند ميان نهادهای دانش ،مانند مدارس نظاميه و خانقاهها و قدرت در عهد سلجوقيان،
تمركز كرده است و نقش اين نهادها را برای كسب مشروعيت و تثبيت قدرت طبقه حاكمان
نمايان كرده است .به اعتقاد وی همين روش باعث شد تا علوم دينى در اين دوره رونق
چشمگيری داشته باشد .صفى به دليل اين تمركز ،به وضع علوم عقلى در اين دوره توجهى
نمىكند.

91

ديدگاه ديگر برخالف ديدگاه مبتنى بر ركود ،بهصراحت يا بهطور ضمنى بر پيشرفت
علوم عقلى و يا برخى از شاخههای آن در اين دوره تأ كيد دارد.
كندی از جمله كسانى است كه با اذعان بر اين نظر كه دانشمندان عصر سلجوقى و

مغول بهترين دانشمندان روزگار خويش بودند 99به صراحت اشاره دارد كه بازار فعاليت
علمى در دوره مورد بحث چنان گرم بود كه از روزگاری چون امروز مىتوان انتظار داشت.

99

حسين نصر معتقد است كه فلسفه در اين دوره نهتنها در سراشيبى انحطاط قرار نگرفت بلكه

فلسفه در مسير تازهای قدم نهاد 94.مخصوصا كه در اواخر دوره سلجوقيان با ظهور شيخ

 .12صدقى.1 ،
 .91همان.6 ،
 .91صفى1982 ،ش.
 .99كندی.641/1 ،
 .99همان.641 ،
 .94نصر ،علم و تمدن در اسالم991 ،؛ همو ،جاودان خرد.922 /1 ،
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اشراق فلسفهای جديد پديد آمد 91.هانری كربن نيز درباره حمله متكلمان به فلسفه بهويژه
حمله غزالى و اين عقيده غالب كه با انتقادات غزالى ،فلسفه در مشرق زمين ديگر نتوانست
ّ
كمر راست كند مجدانه مخالف است 96.ناصر صدقى در پى توضيح اين كه چرا تحقيقات
اوليه درباره دوره سلجوقى تا اين حد ناقص و جهت يافته در مسير بىاعتنايى به ويژگىهای
ارزشمند اين دوره است ،اين تصور رايج را تا حد زيادی به وضع فكری ايران از دوره
مشروطه به بعد و رشد حس ناسيوناليستى مرتبط مىداند كه سلجوقيان ترک نژاد در آن جايى
نداشتند .در نتيجه نوعى بىاعتنايى به ويژگىهای فرهنگ ،انديشه و تمدن دوره سلجوقى رخ
داده است.

99

با توجه به نواقص موجود در بررسى وضع علوم در اغلب پژوهشها و كمبود پژوهشى
در وضع سير نزولى و صعودی آمار دانشمندان اين دوره ،اين پژوهش در نظر دارد جامعه
آماری دانشمندان را به عنوان يكى از مؤلفههای تبيين وضع علوم عقلى در دوره سلجوقى
بررسى كند .شايان ذكر است تاكنون پژوهش يا اثری كه آماری از دانشمندان علوم عقلى
دوره سلجوقى را با دوره بندی مشخص استخراج و ارائه داده باشد به دست نيامده است و از
اين نظر مسأله مقاله از بداعت برخوردار است.
طبقهبندی علوم
يكى از مسائل مهم در مبحث تاريخ علم و شناسايى حوزههای علمى ،بحث طبقهبندی

علوم در هر دوره است .با كمک طبقهبندی علوم 98مىتوان به نگاهى كالن برای شناسايى
تقابل و يا نسبت علوم با يكديگر دست يافت .طبقهبندی پژوهش برگرفته از دستاورد
 .91همان.928/1 ،
 .96كربن.911-949 /1 ،
 .99صدقى.1 ،
 .98سجادی.199-199 ،116-21،111-84 ،98 ،
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متفكران و حكمايى است كه از سده چهارم به بعد اقدام به طبقهبندی علوم كردهاند .در اين

جهت بر اساس طبقهبندی فارابى331-564( 92ھ) ،خوارزمى( 91م353.ھ) ابنسينا( 91م.

455-334ھ) فخرالدين رازی646-544( 99ھ) و ابنخلدون (545-335ھ) رياضيات،
نجوم ،طب و فلسفه در مجموعه علوم عقلى قرار گرفت؛ اما در طبقهبندی غزالى( 99م.

545-454ھ) اساسا فلسفه از حيطه علوم خارج است .با توجه به هم عقيده بودن پنج
حكيم فوق در احصای علوم عقلى ،ما نيز در اين مقاله از رويه آنان استفاده نموده و علوم
ذكر شده را در حوزه علوم عقلى به حساب آوردهايم .درباره فلسفه هم بهرغم نظر متفاوت
غزالى نسبت به ساير حكما ،نظر اكثريت را معيار طبقهبندی خود قرار دادهايم و به دليل
رواج اين طبقهبندیها در دوره پيش و نيز نظر غزالى كه مربوط به اين دوره است ،بهنظر
مىرسد همين طبقهبندیها در دوره سلجوقى نيز مورد تبعيت بوده است.
فلسفه
طبقه بندی علوم عقلى در دوره
سلجوقى

رياضيات
نجوم
طب

جدول شماره 9
با توجه به دورهبندی مورد نظر ،اسامى عالمان در هر دوره به تفكيک حوزه علمى
(جدول شماره  )9به دست آمده و آمار آنان در هر دوره به تفكيک حوزه علمى در جدول
شماره  5آورده شده و نتايج كلى آن بر روی نمودارهای  9و  5عرضه شده است .از آنجاكه
 .92فارابى1991 ،ق.
 .91خوارزمى9111 ،م.
 .91ابن سينا.8-1 ،
 .99رازی.84 ،
 .99غزالى.98 ،94 /1 ،
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ممكن است هر عالم در چند حوزه كار كرده باشد آماری كه به دست مىآيد متفاوت از آمار
كلى دانشمندان اين دوره است ،و اين آمار تنها نشاندهنده حوزه علمى اين دانشمندان
است.
شمار علمای

شمار

درصد شمار

دوره بندی دوره سلجوقى

علوم عقلى

سنوات

دانشمندان نسبت

دوره

به زمان دوره

دوره اول 455-439ھ

43

54

53%

دوره دوم 555-455ھ

31

63

993%

دوره سوم 514-555ھ

55

35

955%

جدول شماره  -5تقسيمبندی دوره سلجوقى از لحاظ شمار عالمان علوم عقلى

نمودار شماره  -9شمار عالمان علوم عقلى
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نمودار شماره  -5نمودار خطى شمار عالمان علوم عقلى

نمودار شماره  -3درصد دانشمندان در سه دوره سلجوقى

نمودار شماره  -4نمودار خطى درصد دانشمندان هر دوره
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نام علوم

شمار دانشمندان در هر علم

فلسفه

51

رياضيات

53

نجوم

45

طب

945

جدول شماره  -3شمار دانشمندان به تفكيک علوم

نمودار ستونى شماره  -5شمار دانشمندان هر علم
تحلیل آماری دانشمندان علوم عقلی عصر سلجوقی
جامعه آماری دانشمندان علوم عقلى بر اساس تراجم و نيز منابعى كه به طور عمومى به
معرفى دانشمندان پرداختهاند تهيه شده است .برخى از اين منابع مختص دوره سلجوقى يا
يكى از شاخههای علوم عقلى است ،همچون تاريخ حکماء االسالم با نام اصلى تتمة صوان
الحکمة كه مؤلف آن متعلق به دوره سلجوقى بوده و كتاب را در همين دوره نوشته است.
همچنين عیون االنباء فى طبقات االطباء كه مشتمل بر احوال اطبا است و تاريخ الحکماء و
نزهة االرواح و روضة االفراح كه به حكما و فالسفه تا زمان حيات مؤلف پرداخته است.
برخى ديگر از منابع تمام دورهها از صدر اسالم تا زمان مؤلف را در بر مىگيرند ،همچون
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تاريخ االسالم (مشتمل بر  55جلد) كه جستوجو را با دشواری روبهرو مىسازند و اين
دشواری زمانى دو چندان مى شود كه در برخى از منابع ،دانشمندان نه بر اساس دورههای
زمانى و يا تخصص در يكى از طبقات علوم عقلى ،بلكه بر اساس حروف الفبا تبويب شده
باشند .از اين دسته منابع مىتوان به الوافى بالوفیات صفدی ( 51جلد) و وفیات االعیان
(3جلد) اشاره كرد .با اين اوصاف از منابع گوناگون در مجموع  954دانشمند در حوزههای
مختلف علوم عقلى در عصر سلجوقيان شناسايى شدهاند كه بر اساس مدت زمان زيست
علمىشان در يكى از سه دوره مذكور جای گرفتهاند .با توجه به اينكه در حوزه علوم عقلى
اغلب عالمان ،يا صاحب تأليف بوده و يا بهعنوان حكيم ،شهره زمانه خود بودهاند ،در اين
آمار تنها استادانى را كه صاحب تأليف بوده و به سطح داشتن كرسى تدريس رسيده بودهاند
و يا در آن حد شهرت داشتهاند كه در منابع مورد استناد از آنها ياد شود و به بيانى دقيقتر در
زمان خود در يكى از حوزههای علوم عقلى شهره و معروف بودهاند مدنظر قرار دادهايم و

بررسى طالب اين علوم را از دستور كار خود كنار نهادهايم 94.از اين شمار عدهای صاحب
تأليف بوده و نام آثارشان در منابع آمده و برای عدهای ديگر در منابع هيچ اثری ذكر نشده
است .با وجود اين بعيد است اين گروه ،با توجه به شهرتى كه در فلسفه و حكمت و پزشكى
يا رياضى و نجوم داشتهاند ،اثری تأليف نكرده باشند و به احتمال قريب به يقين آثار اين
دسته ناشناخته مانده و يا در طول زمان از بين رفته است ،چرا كه شخصيت علمى اغلب
ايشان در دوره خود زبانزد خاص و عام بوده است ،به گونهای كه صاحبان آثار تراجم نام اين
دانشمندان و گاه بخشى از زندگى آنها را ذكر كردهاند .بنابراين آنچه در اين پژوهش اهميت
دارد شهرت آنها به فعاليت در يكى از حوزههای علوم عقلى و شاخص بودن آنهاست ،نه
صرفا تأليفات آنها.
 .94با نگاهى اجمالى بر منابع مىتوان گفت آمار تمام كسانى كه در اين دوره به كسب علم پرداختهاند و در واقع
جزو طالب علوم محسوب مىشدند ،بسيار زياد بوده و به هزاران نفر مىرسد .اين افراد در احصاء آمار دانشمندان به
شمار نيامدهاند.
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جامعه آماری ما از نظر محدوده زمانى و مكانى دارای حيطهبندی مشخصى است .به
لحاظ زمانى جامعه آماری ما كل دوره سلجوقيان ايران يعنى سالهای بين  439تا 514ھ را
در برمىگيرد؛ اما از نظر محدوده مكانى ،جغرافيای فرهنگى سلجوقيان را شامل مىشود؛
بهاينترتيب ،قلمرو سلجوقيان ايران و شام و آناطولى و در مواردی فراتر از اين جغرافيا ،يعنى
تا مصر و مغرب را نيز شامل مىشود .تمامى اين مناطق به دليل وابستگىهای مذهبى،
فرهنگى و علمى از پيوستگى فرهنگى برخوردار بودهاند .شايسته ذكر است كه برخى از اين
عالمان با سفرهای طوالنى و گاه متعدد از نقاط ديگر به اين منظومه فرهنگى وارد مىشدهاند
كه اين پيوستن نشان نظام علمى و فرهنگى موجود در اين جغرافيای فرهنگى است و به دليل
همين پيوستگى در جامعه آماری اين پژوهش قرار گرفتهاند .افرادی همچون ابوسعيد منصور

بن عيسى مشهور به زاهد العلما 91،على بن قفطان سبتى 96،عبدالودود 99،فخرالدين

ماردينى 98،اقطب مصری 92،سموئل بن يحيى بن عيسى مغربى 41با سفرهای طوالنى از
مناطق دوردستى نظير مصر ،مغرب و اندلس ،بيت المقدس و دمشق به مناطق شرقى اسالم
بهخصوص ايران و عراق آمدهاند تا از فضای علمى و فرهنگى اين مناطق بهرهمند شوند.
معيار شناسايى دانشمندان علوم عقلى از نظر زمانى نيز بر اساس مدت حيات اين
افراد و بيشترين فعاليت آنها در يک بازه زمانى مشخص است؛ برای مثال مىتوان افرادی

همچون بهمنياربن مرزبان (455ھ) ،ابوالعباس لوكری (م531 .ھ) 41،حسن قطان مروزی

 .91ابن ابى اصيبعة.919 /1 ،
 .96قفطى.991 ،
 .99همان.916 ،
 .98ابن ابى اصيبعة.911-922/1 ،
 .92همان.91 /9 ،
 .41همان.91-91/9 ،
 .41بيهقى196 ،؛ شهرزوری.98 ،
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(545-465ھ) 49،شهابالدين يحيى سهروردی (553-541ھ) 49،علىبنزيد بيهقى

(م565.ھ) 44را نام برد كه به دليل آنكه بيشترين زمان زندگى خود را در يكى از دورههای
زمانى مورد نظر اين پژوهش گذراندهاند ،جای دادن آنها در يكى از سه دوره مورد ترديد
نيست ،اما برخى كه سال تولد يا وفات آنها برای ما مشخص نبوده است مهمترين فعاليتشان
در يک دوره مشخص ،اساس كار قرار گرفته و در آن دوره جای گرفتهاند ،مانند ابوروح
جرجانى كه بر اساس تأليف باارزشى كه در علم چشمپزشكى داشته و آن را به ملكشاه

تقديم كرده است 41،يا ابوالفتح كوشک بيهقى كه آثارش در كتابخانه سنجر موجود و بسيار
مورد توجه او بوده است 46،در دوره اول قرار گرفتهاند .در اين مورد مىتوان به فريدالدين
داماد نيشابوری نيز اشاره كرد كه پذيرش استادی خواجه نصيرالدين طوسى و آموزش كتاب

اشارات ابنسينا 49به او ،نشان از تعلق وی به دوره سوم دارد.

برخى از اين افراد به لحاظ سپری كردن عمر طوالنى در دو دوره جای مىگرفتهاند؛ از
جمع  954نفره دانشمندان ،چهار نفر ،بهناچار جزو آمار دو دوره لحاظ گرديدهاند .اين چهار
نفر ابوحاتم مظفر اسفزاری (م593.ھ) ،ابوالفتح منصور خازنى ،سيد اسماعيل جرجانى
(539-434ھ) و اديب اسماعيل هروی فيلسوف و حكيم سدههای پنجم و ششماند.
خازنى و اسفزاری هر دو در تهيه تقويم ملكشاهى از همكاران خيام بودهاند و به اين واسطه
بهنوعى از دانشمندان دوره اول محسوب مىشوند ،اما آنان در ادامه زندگى خود در دوره دوم
نيز تالشهای ارزشمند ديگری در پيشبرد علوم عقلى از خود نشان دادهاند؛ برای مثال
اسفزاری ترازوی ارشميدس را كه به ميزان غش و عيار معروف است ساخت و به سنجر
 .49همان.116 ،
 .49ابن خلكان.481 /9 ،
 .44حاجى خليفه612 /1 ،؛ اوجبى.98-96 ،
 .41ابوروح جرجانى.4 ،9 ،
 .46بيهقى.116 ،
 .49موسوی خوانساری.914-919 /6 ،
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تقديم كرد 48.خازنى نيز در سال 593ھ بر اساس ترازوی ارشميدس ترازويى ساخت و آن را

ميزانالحكمة ناميد وی در همين سال زيج شاهى را نيز تأليف كرد 42.اسماعيل جرجانى
بيشترين فعاليت خود را در دوره دوم و در خدمت سالطين خوارزمشاهى انجام داده

است 11.با وجود اين مىتوان يقين داشت كه وی فعاليتهای علمى خود را در دوره اول
شروع كرده؛ زيرا ذخیره خوارزمشاهى بهعنوان يک موفقيت عظيم در علم پزشكى بدون
ترديد از پشتوانه علمى قدرتمندی برخوردار بوده است .در اين مورد مىتوان به ترجمه قانون

ابن سينا كه پيش از نگارش ذخيره انجام شده است ،اشاره كرد 11.اديب اسماعيل نيز به دليل
ً
مشخص نبودن سال تولد و وفاتش با استناد بر منابع ظاهرا در دوره ملكشاه و سنجر

مىزيسته 19ازاينرو ،در هر دو دوره جای گرفته است .افرادی مانند خيام (593 -431ھ) را
هم مىتوان به دليل داشتن عمر طوالنى در دو دوره جای داد ،اما از آنجا كه وی مهمترين
تالش علمى خود را در دوره اول و با تهيه تقويم ملكشاهى انجام داده است 19،در نتيجه
حيات علمى وی گرايش بيشتری به دوره اول دارد و بر اين اساس او را در دوره اول قرار
دادهايم .بنا بر آنچه در باال گفته شد چهار دانشمند در دو دوره لحاظ شدهاند كه اين امر
آمار نهايى دانشمندان را از  954نفر ،به  955نفر رسانده است.
چنان كه گذشت ،دانشمندان با توجه به بيشترين فعاليت علمى كه در حوزه علوم عقلى
داشتهاند برگزيده شدهاند ،اما برخى از اين دانشمندان در حوزه علوم نقلى نيز فعاليت
 .48نظامى عروضى998 ،69،914 ،؛ بيهقى.191 ،
 .42بيهقى161 ،؛ شهرزوری119 ،؛ حاجى خليفه1926/9 ،141 /1 ،؛ حاجى خليفه1926 /9 ،141 /1 ،؛
كمپانيونى.199-196 ،
 .11بيهقى199 ،؛ حاجى خليفه894 /1؛ همو219 /9 ،؛ سمعانى9 ،؛ ابن ابى اصيبعة91 /9 ،؛ حسن تاجبخش،
.62-69
 11جرجانى.49 ،
 .19نظامى عروضى 81-84 ،؛ بيهقى.114 ،
 .19بيهقى199-112 ،؛ ابن اثير.28 /11 ،
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مىكرده و آثاری از خود بر جای گذاشتهاند ،بهگونهای كه تفكيک حوزه علمى اين دسته از
علما كار دشواری است و بهآسانى نمىتوان حوزه علمى مشخصى برای آنها تعيين كنيم .در
اين موارد با استناد به آثار آنها ،سعى شده تا بر اساس بيشترين يا مهمترين فعاليت علمى كه
در يک حوزه انجام دادهاند و يا علومى كه بيشترين تأليفات را در آنها داشتهاند ،حوزه علمى
آنها را شناسايى كنيم .از جمله كسانى كه در هر دو حوزه فعاليت كردهاند مىتوان بهطور
شاخص به چهار دانشمند :سيداسماعيل جرجانى ،فخرالدين رازی ،حبيش تفليسى و
علىبن زيد بيهقى و البته چند تن ديگر اشاره كرد .اين دسته را در جدول زير به تفكيک آثاری
كه در حوزه علوم عقلى و ساير علوم بهويژه علوم نقلى تأليف كردهاند ،بررسى مىكنيم.
علمایی که در چند حوزه فعالیت میکردهاند
نام

سال (دوره)

شهرت به

شمار آثار

علوم

نسبت داده

عقلى يا

شده

آثار موجود

آثار علوم عقلى

آثار علوم نقلى و
ساير علوم

نقلى
علىبن زيد

-411

عقلى و

 34اثر در

بيهقى

 565دوره

نقلى

علوم مختلف

14

 3اثر

جوامع احكام

از  3اثر باقيمانده

تتمه

دو اثر عقلى دارد

صوان الحکمه

و باقى در علم

و...

انساب و تاريخ و

النجوم،

دوم

ادبيات

عرب

است.
فخرالدين

-543

عقلى و

بيش از 55اثر

رازی

 646دوره

نقلى

را ابنخلكان

مباحث

و  34اثر ابن

المشرقيه،

اصيبعه

شرحعيون

الخمسون ،نهاية

الحكمه ،شرح

العقول،

11

سوم

ابى

 53اثر

نام مىبرد

 .14حاجى خليفه612 /1 ،؛ اوجبى.98-96 ،
 .11ابن قفطى922-929 ،؛ ابن خلكان91 /9 ،؛ فانى.984-999 ،

شرح االشارات،

عیون المسائل،
المحصل،
البيان ،المسائل
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بركليات قانون

كتاباالربعين،

ابنسينا ،جامع

تفسيرالكبير و...

العلوم،
المخلصفى
الحكمه
ابوالفضل
حبيش
تفليسى

16

م651.

عقلى

دوره سوم

سيداسماع

539-434

يل

دوره اول و

جرجانى

دوم

عقلى

 31اثر

95اثر يافته

صحهاالبدان،

كامل

التعبير،

شد

بيانالنجوم،

وجوه

القران،

كفايهالطب،

قانون

االدب،

بيانالطب ،و...

ترجمان القوافى

93اثر يافته

ذخيره

جرجااانى عااالوه

شد

خوارزمشاهى،

باار طااب در فقااه

عاليى،

حديث و تصوف

خفيه

اغراض ،التذكره

از برجساااااتگان

االشراقيه
صناعة

فى

بود.

19

الطبيه

و...

جدول شماره 4
از اين جمع مىتوان فخرالدين رازی را به دليل تالشهای گسترده در هر دو حوزه ،از
دانشمندان علوم عقلى و نقلى دانست .على بن زيد بيهقى دو اثر در علوم عقلى و پنج اثر در
علوم مختلفى همچون ادبيات و زبان عرب و انساب به رشته تحرير درآمده است.

18

اسماعيل جرجانى نيز بهرغم بيشترين فعاليت كه در زمينه پزشكى داشته است ،به نقل از
ياقوت حموی شاگرد ابوالقاسم قشيری نيز بوده و اين به معنى فعاليت او در حوزه علوم نقلى
است؛ اما از فعاليت او در اين زمينه اثری موجود نيست ،بنابراين او را تنها در حوزه علوم
عقلى به شمار آورديم .تفليسى نيز با وجود آثاری كه در حوزههای مختلف دارد در محدوده
 .16حاجى خليفه492 ،469 ،969 ،961/1 ،؛ همو1992 ،9 ،؛ جعفری مذهب111 ،؛ تفليسى ،نسخه خطى،
.pdf11112-16
 .19حموی.96 /9 ،
 .18اوجبى.98-96 ،
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دانشمندان علوم عقلى بايد به شمار بيايد چون بيشترين آثار را در اين عرصه تأليف كرده
است و در پزشكى آثار مهمى بر جای گذاشته است .البته جز اين چهار دانشمند چند تن
ديگر نيز بودهاند كه عالوه بر علوم نقلى در علوم عقلى همچون فلسفه ،حساب و هندسه
مطالعه و فعاليت مىكردهاند .چهار تن با اين مشخصات در التحبیر معرفى شدهاند:
ابوابراهيم اسماعيل بن محمد هانى مرورودی،

12

ابومحمد عبدالجبار بن عبدالجبار

خرقى 61،ابوعلى محمد بن على سرخسى 61،ابوالمعالى مجدود بن محمد رشيدی 69كه
برای هيچ يک از اين افراد تأليفى ذكر نشده است.
نتیجه
در اين پژوهش سعى شده با تهيه آماری از دانشمندان علوم عقلى در عصر سلجوقى به
بررسى سير نموداری درصد دانشمندان علوم عقلى در هر يک از ادوار سه گانه اين عصر
بپردازيم .بر طبق شاخصههای مد نظر پژوهش 954 ،دانشمند در عصر سلجوقى در حوزه
علوم عقلى شناسايى شدها ند كه هر يک در جداول و نمودارها بر اساس شمار و درصد جای
گرفتهاند .اين نمودارها نخست برای هر دوره بهطور مجزا و سپس با بررسى تطبيقى سه دوره
اين نتايج را مىتواند بيان كند.
دوره اول :شمار دانشمندان علوم عقلى در اين دوره  43نفر است كه محدوده زمانى
54ساله را در برمىگيرد .اين دوره از سويى از حاكميت سختگيرانه غزنويان و از سوی ديگر
از گفتمان فكری و فرهنگى آل بويه متأثر است و از نظر سياسى شاهد استقرار و تثبيت
حكومت سلجوقيان در منطقه وسيعى از جيحون تا انطاكيه واز نظر فرهنگى و مذهبى با
 .12سمعانى.1 ،
 .61همان.16 ،
 .61همان.111 ،
 .69همان.199 ،
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قدرتگيری مكاتب و مذاهب حنفى سپس شافعى و اشعريان همراه است .نظامالملک با
تأسيس مدارس نظاميه و مذاهب ديگر با مدارس و حلقههای درس خود سبب رونق
فرهنگى ،علمى و مذهبى شدهاند .وزرا و ديوانيان شيعه تقريبا در اين دوره جايگاهى در
سطوح باالی حاكميتى نداشتند .بيشتر علمای تراز اول سلجوقى در همين دوره ظهور
كردند.
دوره دوم :به طور محسوسى شمار عالمان علوم عقلى افزايش يافته است؛  31نفر از
دانشمندان در اين دوره جای گرفتهاند .البته اين دوره زمانى  63ساله را در بر مىگيرد كه از
دوره اول  93سال بيشتر است .در اين دوره شاهد افزايش آمار عالمان علوم عقلى هستيم.
نتيجه اين وضع ارتباط نزديكى با وضع اين علوم در دوره اول و حتى پيش از آن دارد .به نظر
مىرسد بهرغم غلبه مذهب شافعى و كالم اشعری در دوره اول ،شرايط برای پرورش و
بالندگى اين علوم در اين دوره مهيا بوده و ثمره آن در دوره دوم به دست آمده است .در همين
دوره از نظر سياسى شاهد حضور ديوانيان و وزرای شيعه در دستگاه حاكميت سلجوقى
هستيم كه با تفاوت فاحشى نسبت به دوره اول رو به گسترش است .همچنين بهرغم
اختالفات جانشينى و كاهش ثبات سياسى كه اين دوره از ابتدا شاهد آن بود ،حكومت
سنجر به عنوان يک پادشاه عالم پرور و دانش دوست در اين دوره برای بيش از پنجاه سال
توانست تا اندازه زيادی در بخش شرقى ايران ثبات و آرامش برقرار سازد .اين عوامل در كنار
يكديگر توانسته است درصد آمار دانشمندان اين دوره را افزايش دهد.
دوره سوم :اين دوره  55دانشمند را به خود اختصاص داده است .دوره سوم از نظر
زمانى از دو دوره قبل كوتاهتر و يک محدوده  35ساله را در برمىگيرد .با آنكه دولت
سلجوقى در دوره سوم دچار عدم تمركز و پراكندگى و جنگهای داخلى و خارجى گرديد،
اما آمار نشان مى دهد كه درصد دانشمندان دوره سوم ،افزايش چشمگيری نسبت به دوره اول
و افزايش محسوسى نسبت به دوره دوم داشته است .درواقع هرچه به اواخر دوره سلجوقى
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نزديک مى شويم نمودارها درصد بيشتری از دانشمندان علوم عقلى را نشان مىدهند .اين
روند فارغ از بحث كيفيت و يا ارزش اختراعات و اكتشافات اين دوره سنجيده شده است.
در نهايت بر اساس آمار بهدستآمده از درصد دانشمندان و افزايش شمار آنان در
دورههای دوم و سوم سلجوقى مىتوان گفت برخالف آن كه عدهای همچون كسايى و صفا و
برخى شرقشناسان همچون سارتن و رنان عقيده داشتهاند كه ركود علوم عقلى در اين دوره
متعدد تبيين
رخ داده است ،حداقل از نظر شمار دانشمندان ،بهعنوان يک مؤلفه از مؤلفههای
ِ
وضع علمى عصر سلجوقى ،با نزول و ركود مواجه نيستيم.
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جعفری مذهب ،محسن« ،بيان النجوم ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسى» .آيینه میراث ،ش 5و ،3
. 9355
حاجى خليفه ،کشف الظنون عن اسامى الکتب و الفنون ،بيروت ،داراحياء التراث العربى ،بى تا.
حسينى ،صدرالدين ،زبدة التواريخ ،ترجمه رمضانعلى روحاللهى ،تحقيق محمد نورالدين ،بى تا.
حموی ،ياقوتبنعبدالله ،معجم البلدان ،ج ،5ترجمه على نقى منزوی ،تهران ،سازمان ميراث فرهنگى
كشور9353 ،ش.
خوارزمى ،محمدبناحمد ،مفاتیح العلوم ،تحقيق عبداالمير اعسم ،بيروت ،دارالمناهل5445 ،م.
ذهبى ،شمسالدينمحمدبناحمد ،تاريخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،تحقيق عمر عبد السالم
تدمری ،بيروت ،دارالكتاب العربى9493 ،ھ9113/م.
رازی ،فخرالدين ،جامع العلوم ،تهران ،بنياد موقوفات دكتر محمود افشار9355 ،ش.
راوندی ،محمدبنعلىبنسليمان ،راحةالصدور و آيةالسرور ،تصحيح محمد اقبال ،تهران ،اميركبير،
9364ش.
رنان ،كالين ،تاريخ علم کمبريج ،ترجمه حسن افشار ،تهران ،مركز9339 ،ش.
سارتن ،جورج ،مقدمه بر تاريخ علم ،ترجمه غالمحسين افشاری ،تهران ،دفتر ترويج علوم وزارت علوم و
آموزش عالى ،بى تا.
سبكى ،عبدالوهاببنعلى ،طبقات الشافعیة ،ج ،5بهكوشش مصطفى عبدالقادر ،بيروت ،دارالكتب
العربية9111 ،م.
سجادی ،محمدصادق ،طبقهبندی علوم در تمدن اسالمى ،تهران9364 ،ش.
سمعانى ،ابوسعد عبدالكريم بن محمد ،التحبیر فى المعجم ،موقع الوراق ،بى تا.
شرقاوی ،عبدالرحمن ،ائمة فقه التسعة ،بيروت ،دارإقراء ،بى تا.
شهرزوری ،محمدبنمحمود ،نزهةاالرواح و روضةاالفراح :کنزالحکمة ،ترجمه ضياءالدين دری ،تهران،
موسسه مطالعات پزشكى ،طب اسالمى و مكمل دانشگاه علوم پزشكى تهران9314 ،ش.
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صدقى ،ناصر« ،تأملى در وضع پژوهشهای سلجوقى در ايران» ،كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ،ش،961
خرداد .9319
صفا ،ذبيح الله ،تاريخ علوم عقلى در تمدن اسالمى ،ج ،9تهران ،دانشگاه تهران9339 ،ش.
صفدی ،خليلبنايبک ،الوافى بالوفیات ،هلموت ريتر ،بيروت ،فرانز شتاينر9449 ،ھ.
صفى ،اميد ،سیاست /دانش درجهان اسالم :همسويى معرفت و ايدئولوژی در دوره سلجوقى ،ترجمه
مجتبى فاضلى ،پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعى9351 ،ش.
غزالى ،ابوحامد محمد ،احیاء علوم دين ،تهران ،علمى و فرهنگى9356 ،ش.
غيالنى ،عمربنعلى ،حدوث العالم ،تهران ،دانشگاه تهران ،دانشگاه مک گيل شعبه تهران ،موسسه
مطالعات اسالمى9333 ،ش.
فارابى ،محمدبنمحمد ،احصاء العلوم ،تحقيق على بوملحم ،بيروت ،دارالمكتبة الهالل9335 ،ش.
فارسى ،عبدالغافر ،المختصر من کتاب السیاق لتاريخ النیشابور ،تحقيق محمدكاظم محمودی ،تهران،
مركز پژوهش ميراث مكتوب9354 ،ش.
همو ،المنتخب من کتاب السیاق لتاريخ النیشابور ،تلخيص ابواسحاق صريفينى ،بى تا.
فانى ،كامران« ،فهرست آثار چاپى امام فخر رازی» .مجله معارف ،ش9365 ،3ش.
فضايى ،يوسف ،تحقیق در تاريخ و عقايد مذاهب اهل سنت ،تهران ،آشيانه كتاب9364 ،ش.
كربن ،هانری ،تاريخ فلسفه اسالمى ،ج ،9ترجمه اسدالله مبشری ،تهران ،اميركبير9369 ،ش.
كسايى ،نورالله ،مدارس نظامیه و تأثیرات علمى و اجتماعى آن ،تهران ،دانشگاه تهران9355 ،ش.
كمپانيونى ،آلبرت ناپلئون« ،حكيم ابوحاتم مظفر اسفزاری» ،دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه
تهران ،س ،5ش 9و  ،5مهر و دی .9336
لمبتون ،آن ،تداوم و تحول در تاريخ میانه ايران ،ترجمه يعقوب آژند ،تهران ،نى9335 ،ش.
موسوی خوانساری ،محمدباقر ،روضات الجنات فى احوال العلما و السادات ،ج ،6قم ،اسماعيليان،
بىتا.
نصر ،حسين ،جاودان خرد ،ج ،9تهران ،سروش9355 ،ش.
همو ،علم و تمدن در اسالم ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،علمى و فرهنگى9356 ،ش.
نظامالملک ،طوسى ،سیرالملوک يا سیاستنامه ،تصحيح هيوبرت دارک ،تهران ،علمى و فرهنگى،
9353ش.
نظامى عروضى ،چهارمقاله ،تهران ،اشراق9364 ،ش.
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يوسفى ،صفر« ،علل ركود علوم عقلى در عصر سلجوقيان» ،فصلنامه تخصصى فقه و تاريخ تمدن،
ش9355 ،54ش.

پیوست شماره  :1جدول دانشمندان
نام

دوره

فلسفه

رياضى

نجوم

طب

9

خيام

اول

*

*

*

*

5

ابوحاتم مظفر اسفزاری

اول

*

*

*

3

ابوالفتح منصور خازنى

اول

*

*

4

اسماعيل جرجانى

اول

منبع
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم53-991 ،؛
ابن اثير15 /94 ،
نظامى،594 ،63 ،
555؛ بيهقى ،تاريخ
حکماء االسالم955 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم969 ،؛
شهرزوری943 ،؛
حاجى خليفه/9 ،
9316 /5 ،945
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم935 ،؛

*

*

حاجى خليفه/9 ،
155 /5 ،554؛
سمعانى5 ،؛ ابن ابى
اصيبعه39 /5 ،

5

مجدالدين ابوالقاسم
على بن جعفر موسوی

اول

*

بيهقى ،لباب

*

االنساب534/5 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم994 ،؛

6

ابن ابى صادق

اول

*

شهرزوری34 ،؛ ابن
ابى اصيبعه ،ج،5
53؛ صفدی/95 ،
915
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3
5

ابوروح جرجانى
ابى القاسم هبةالله بن
حسين بن على

اول
اول

*
*

*

جرجانى4-3 ،
ابن قفطى-393 ،
391
بيهقى ،تاريخ حکماء

*

1

ميمون نجيب واسطى

اول

94

اديب اسماعيل هروی

اول

*

99

بهمنيار حكيم

اول

*

95

ابوعبدالله معصومى

اول

*

93

ابوالحسن انباری

اول

94

ابوالفتح كوشک بيهقى

اول

*

95

ابوسهل نيلى نيشابوری

اول

*

اول

*

اول

*

95

ابوعيسى يحيى بن على

اول

*

91

ابوسعد محمد غانمى

اول

54

ابوالقاسم حسين بن

اول

*

*

االسالم945 ،؛
نظامى.594 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم944 ،؛
نظامى55-54 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم13 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم945 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم943 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم946 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم945 ،؛ ابن
*

ابى اصيبعة553 /9 ،؛
فارسى ،المختصر،...
14

96
93

ابراهيم بن عدی
الحكيم
ابوالحسن على بن
احمد حسونى

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم941 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم994 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم994 ،
*

*

*

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم999 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
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االسالم995 ،

مفضل الراغب
اصفهانى
59
55
53
54

ابوالحسن على نسوی
مظفر بن احمد
اصفهانى
ابوجعفر ّ
محمد بن
ّايوب حاسب طبری
ابوالعال صاعد بن
حسن

اول

*

*

بيهقى ،تاريخ حکماء

*

اول

االسالم996 ،
*

*

اول

ابن قفطى443 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم53 ،

اول

*

اول

*

ابن ابى اصيبعة/9 ،
553
ابن ابى اصيبعة/9 ،

ابوعلى ابن جزلة يحيى
55

بن عيسى كاتب

555؛ حاجى خليفه،

بغدادی

9534 /5؛ ذهبى،
935 /34؛ ابن
خلكان453 /9 ،

*

*

56

ابن بطالن

اول

53

فضل بن جرير تكريتى

اول

55

يحيى بن جرير تكريتى

اول

51

ابن دينار

اول

34

ابن شبل بغدادی

اول

39

ابونصر مقبلى

اول

*

35

زاهد العلماء

اول

*

33

اسحاق بن على رهاوی

اول

*

*
*

*

*
*

*

*

ابن ابى اصيبعة،
543-549/9
ابن ابى اصيبعة/9 ،
543
ابن ابى اصيبعة/9 ،
543
ابن ابى اصيبعة/9 ،
544
ابن ابى اصيبعة/9 ،
543
ابن ابى اصيبعة/9 ،
553
ابن ابى اصيبعة/9 ،
553
ابن ابى اصيبعة/9 ،
554
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34
35
36

سعيد بن هبة الله بن
حسين
ابوالغنائم هبة الله بن
على بن حسين اثردی
احمدبن عبدالرحمن
بن مندوية

ابن ابى اصيبعة/9 ،
اول

*

*

اول

*

*

565

*

اول

33

*

اول

نيشابوری
35

عبدالوهاب بن الحسن
بن عمر شالنجى

ابن ابى اصيبعة/9 ،
513
ذهبى-413 /34 ،
415
ذهبى34 /33 ،؛

ابوالفضل مسعود بن
سعيد بن نيلى

554؛ صفدی/95 ،

فارسى ،المختصر،...
365؛ صفدی/3 ،
55-53

*

اول

فارسى ،المنتخب،...
314 /9

ابن قائد ابوالبركات
31

محمد بن حيان بن

*

اول

*

*

صفدی543 /3 ،

محمد
44

ابوعبدالله محمد بن
شريف ايالقى

اول

*

*

صفدی953 /3 ،

ابونصر احمد بن
49

محمد بن محمد اقطع

اول

صفدی995 /5 ،

*

بغدادی
ابوعبدالله حسين بن
45

على ابى شريک

*

اول

صفدی456 /95 ،

*

حاسب بغدادی
43
44

ابوحكيم ظافر بن جابر
بن منصور سكری
ابن ذهبى عبدالله بن
محمد ازدی

اول

*

*

صفدی534 /96 ،

اول

*

*

صفدی545 /93 ،

ابوالقاسم على بن
45

محمد بن يحيى
حبيشى

اول

*

*

صفدی15 /55 ،
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هبة الله بن محمد بن
46

موسى واسطى ابن

اول

صفدی914 /53 ،

*

صفار مقری
43
45
41
54
59

ابوسعيد عبيدالله بن
جبرييل
ابوالعباس فضل بن
محمد لوكری مروزی
اسعدبن محمد بن
ابونصر ميهنى
ابوعلى حسن قطان
مروزی
مجداالفاضل قاضى
عبدالرزاق تركى

*

اول

صفدی544 /91 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

دوم

*

دوم

*

*

االسالم956 ،؛

*

شهرزوری35 ،

دوم

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم949 ،
*

دوم

*

دوم

*

*

*

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم956 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم934 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

55

ابوالبركات هبة الله بن
على بن ملكا بغدادی

*

االسالم959 ،؛ ابن
قفطى435-465 ،؛
ذهبى344/35 ،

53

ابوالحسن على بن زيد
بيهقى

حاجى خليفه/9 ،
*

دوم

*

641؛ اوجبى-36 ،
35
ابن قفطى-469 ،

ابى القاسم هبة الله بن
54

حسين ملقب به بديع

465؛
*

دوم

االصطرالبى

ذهبى-369 /36 ،
365؛ صفدی/53 ،
964

55
56
53

فرامرز عالءالدوله
اميرعلى
ابوالمعالى عبدالله
ميانجى
محمدبن ابى طاهر

دوم

*

دوم

*

دوم

*

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم995-993 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم953 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
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طبسى مروزی
55
51
64

ابوالفتح بن ابوسعيد
فندورجى
قاضى زين الدين عمر
بن سهالن ساوی
شرفالزمان محمد بن
يوسف ايالقى

االسالم955 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

دوم

*

دوم

*

*

دوم

*

*

االسالم951 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم934 ،
*

69

عبدالله ارموی

دوم

*

65

ابوالحسن ابردی

دوم

*

63

ابوعلى اخالطى

دوم

*

64

ابوسعد تبريزی

دوم

*

65

ابوسعيد ارموی

دوم

*

66

ابوالهيثم بوزجانى

دوم

*

دوم

*

دوم

*

دوم

*

63
65
61
34
39
35

عبدايشوع بن يوحنا
المتطبب
ابوالحسن ابريشمى
على بن محمد
حجازی قاينى
ابومنصور محمود بن
جرير ضبى اصفهانى
ابن الحسن طبيب
بغدادی
ابوالحسن هبة الله بن

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم939 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم934 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم934 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم935 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم935 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم936 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم933 ،

*

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم933 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم935 ،

*

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم931 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

*

دوم

االسالم14 ،؛ حاجى

*

خليفه145 /5 ،
دوم
دوم

*

*
*

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم946 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
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صاعد بن هبة الله

االسالم944 ،؛

ابراهيم طبيب بغدادی

شهرزوری54 ،؛ ابن

ملقب به امين الدوله

ابى اصيبعة-551/9 ،
536؛ ابن قفطى،
464-463؛ ذهبى،
359 /35؛ ابن
خلكان ،ج331 /3

33

على منادلى نيشابوری

دوم

*

بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم943 ،

ظهيرالدين ابو حامد
34

محمد بن مسعود

دوم

*

*

*

*

غزنوی
35

صاحب ابن محمد
بخاری

دوم

*

دوم

*

36

االسالم941 ،
*

بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم955 ،

مروزی
33
35
31
54

احمد بن حامد
نيشابوری
بهاءالدين محمد بن
محمود ابن يوسف
نجيب الدين ابو بكر
طبيب نيشابوری
ناصر هرمزدی

دوم

*

دوم

دوم

55

محمود خوارزمى

دوم

*

53

محمد بن احمد

دوم

*

59

سرخسى

االسالم956 ،

*

*

محمد حارثان

*

دوم

دوم

ماسورابادی

بيهقى ،تاريخ حکماء
*

*

االسالم959 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

بهاءالدين ابوبكر
محمد بن احمد خرقى

بيهقى ،تاريخ حکماء

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم955 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم955 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم951 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم964 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم969 ،؛
شهرزوری946 ،

*

بيهقى ،تاريخ حکماء
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االسالم963 ،؛

معموری بيهقى

صفدی35 /5 ،
54

ابوزيد نوقانى

دوم

55

عبدالواحد قاينى

دوم

56
53

محمد بن محمد بن
عبد الجليل عمری
ظهيرالدين عبدالجليل

بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم965 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم966 ،

دوم

بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم963 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

دوم

*

دوم

*

دوم

*

14

اديب اسماعيل

دوم

*

*

19

سيداسماعيل جرجانى

دوم

*

*

15

ابوالفتح منصور خازنى

دوم

13

ابوحاتم اسفزاری

دوم

55
51

ابن عبدالجبار
ابوسعيد محمد بن على
المتطبب
على بن شاهک
قصاری

*

االسالم961 ،
*

بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم961 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم939 ،؛

*

شهرزوری941 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم944 ،؛
نظامى55-54 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم935 ،؛
حاجى خليفه/9 ،
155 /5 ،554؛
صفدی943 /1 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء
*

*

*

*

*

*

االسالم969 ،؛
شهرزوری943 ،
بيهقى ،تاريخ حکماء

*

االسالم955 ،؛
نظامى594 ،63 ،

14
15

ابوالفتوح نجم الدين
بن السری
عبدالودود

دوم
دوم

ابن قفطى534 ،
*

ابن قفطى396 ،
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ابن قفطى416 ،؛ ابن

يحيى بن صاعد بن
16

يحيى بن تلميذ ملقب

دوم

*

*

به معتمدالملک

ابى اصيبعة-536 /9 ،
 533؛ ذهبى/35 ،
353
ابن قفطى545 ،

13

عبيدالله بن مظفر ابو
الحكم مغربى اندلسى

دوم

*

دوم

*

*

*

ابن دبيثى-594 /3 ،
595؛ ابن خلكان/5 ،
919

15

صاعد بن هبةالله بن
مؤمل نصرانى

ابن قفطى595 ،؛ ابن
صفدی544 /96 ،

11

على بن فقطان السبتى

دوم

944

شهمردان بن ابوالخير

دوم

949
945
943
944

ابومحمد عبدالجبار بن
عبدالجبارخرقى
ابوعلى محمد بن على
سرخسى
ابوابراهيم اسماعيل بن
محمد هانى مرورودی
مجدود بن محمد
رشيدی

*

ابى اصيبعة343 /9 ،؛

*
*

ابن قفطى339 ،
حاجى خليفه/9 ،

*

133
سمعانى56 ،؛

*

دوم

*

دوم

*

سمعانى995 ،

دوم

*

سمعانى5 ،

دوم

*

صفدی31 /95 ،

سمعانى933 ،؛
بيهقى ،تاريخ حکماء
االسالم945 ،

945

ابوالخطاب

دوم

*

946

ابن واسطى

دوم

*

943

ابوطاهر بن برخشى

دوم

*

945

ابوغالب بن صفية

دوم

*

ابن ابى اصيبعة/9 ،
555
ابن ابى اصيبعة/9 ،
555
ابن ابى اصيبعة/9 ،
556
ابن ابى اصيبعة/9 ،
551-555
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941
994
999
995
993
994
995

ابو القاسم هبة الله بن
فضل
ابوالمويد محمد بن
مجلى بن صائغ جزری
على بن هبة الله بن
اثردی
سعيد بن هبة الله بن
اثردی
ابوعمروشاكر بصری
حسن بن على
سموئل بن يحيى بن
عباس مغربى
ابوالحسن على بن
حسن بن على ثعلبى

دوم
دوم

*
*

*

دوم

*

دوم

*

دوم

*

*

*

*

996

دوم

*

*

993
995

ابوالخطاب طبيب
افضل الدوله محمد بن
عبدالله باهلى

ابن ابى اصيبعة/9 ،
514
ابن ابى اصيبعة/9 ،
513
ابن ابى اصيبعة/9 ،
515
صفدی-944 /95 ،
949
39-34؛ ذهبى/44 ،
351

دوم

ابن نجار913 /3 ،

*
*

دوم

عبدالله بن محمد
محمد بن محمد

554-553

ابن ابى اصيبعة/5 ،

ابوعبدالله المصری
متطبب محمد بن

ابن ابى اصيبعة/9 ،

دوم
*

دوم

ابن دبيثى-365 /9 ،
363

*

صفدی945 /9 ،

*

صفدی334 /3 ،

ابوالمجد محمد بن
991

عبيدالله بن مظفر

*

دوم

*

*

صفدی54 /4 ،

باهلى
954
959
955

ابن صالح احمد بن
محمد بن السری
ابوبكراحمد بن غالب
بن احمد بغدادی
سموئل بن يحيى بن
عباس مغربى

دوم

*

*

دوم

*

*

دوم

*

*

صفدی316 /3 ،
صفدی536 /3 ،

*

ابن ابى اصيبعة/5 ،
39-34؛ ذهبى/44 ،
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351؛ صفدی/95 ،
453
953
954
955
956
953
955
951

ابوالحسن على بن
عبدالله هروی
موفق الدين عين زربى
طبيب
ابوالمظفر نصربن
محمود بن معروف
هبة الله بن فضل
ابوالقاسم قطان
عبدالله بن شاكر بن
ابى المطهر المعدانى
ابوعلى حسن بن على
بن اثردی
فريدالدين داماد
نيشابوری

*

دوم
دوم

*

دوم

*

*
*

دوم
*

سوم

صفدی935 /59 ،
*

صفدی343 /91 ،

*

صفدی56 /53 ،

*

صفدی955 /53 ،
ابن قفطى399 ،؛

*

صفدی546 /93 ،
ابن ابى اصيبعة/9 ،
*

سوم

515؛ صفدی/95 ،
935

سوم

*

سوم

*

خوانساری-393 /6 ،
394
ابن ابى اصيبعة/5 ،
 ،34-53ابنقفطى،

934

فخرالدين رازی

*

*

311-313؛ ذهبى،
593 /43؛ ابن
خلكان34 /3 ،

939

ابوالفضل حبيش بن
ابراهيم تفليسى

حاجى خليفه/9 ،
*

سوم

*

،463 ،565 ،569
431
بيهقى ،تاريخ حکماء

935

فريدالدين عمر بن
غيالن بلخى

سوم

*

سوم

*

االسالم953 ،؛
غيالنى ،حدوث
العالم

933

يحيى بن حبش
سهروردی

ابن خلكان455 /3 ،؛
ذهبى353 /49 ،؛ ابن
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خلكان/3 ،
454؛صفدی/5 ،
395
934

حسن بن امير ابىعلى
بن نظام الملک

سوم

*

ابنقفطى535 ،

*

عبدالسالم بن
935

عبدالقادر بن ابى صالح

سوم

ابن قفطى-393 ،

*

391

معروف به ركن
936
933
935

ابوالفضل خازمى
صاعدبن يحيى بن
هبةالله بن توما
عبدالرحمن بن
عبدالكريم سرخسى

*

سوم

ابنقفطى539 ،

*

سوم

*

ابنقفطى516 ،

سوم

*

ابنقفطى396-395 ،

ابى الحسن على بن
931

احمد بن على بن

سوم

*

*

ابنقفطى333 ،

*

محمد بن دواس
944

محفوظ بن عيسى بن
مسيحى

*

سوم

ابنقفطى-334 ،

مهذب الدين على بن
949

احمد معروف به ابن
ُه َبل بغدادی

سوم

*

سوم

*

945

339؛ ابن ابى
اصيبعة-344 /9 ،
345

جمال الدين على بن
سعيد بن هبة الله بن

ابنقفطى446 ،

ابن ابى اصيبعة/9 ،

على بن اثردی

515؛ صفدی/59 ،
19
ابن ابى اصيبعة/9 ،

943

فخرالدين ماردينى

سوم

*

*

344-511؛ ذهبى،
965-963 /45؛
صفدی555 /3 ،

ابونصر سعيد بن ابى
944

الخير بن يحيى بن
مسيحى

سوم

*

ابن ابى اصيبعة/9 ،
349
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ابن ابى اصيبعة،
 344-343/9؛ ابن

ابوبكر عبيدالله بن ابى
945

الفرج معروف به ابن

سوم

*

*

مارستانية

نجار66 /5 ،؛ ابن
دبيثى-555 /3 ،
553؛ صفدی/91 ،
555

946
943

ابن سدير على بن
محمد بن عبدالله
شمس بن احمد بن
مهذب الدين

ابن ابى اصيبعة/9 ،
سوم

*

سوم

*

34

امام قطب الدين
945

ابراهيم معروف به

سوم

*

*

اقطب مصری
بدرالدين محمد بن
941

بهرام بن محمد قالنسى

*

سوم

سمرقندی
954

نجيبالدين محمد بن
على بن عمر سمرقندی

344؛ صفدی/55 ،

*

سوم

ابن ابى اصيبعة/9 ،
346
ابن ابى اصيبعة/5 ،
34
ابن ابى اصيبعة/5 ،
39
ابن ابى اصيبعة/5 ،
39

على بن اسماعيل
959

بادكين جوهری
معروف به علم الدين و

سوم

ابن نجار935 /3 ،

*

ركابدار عضدی
ابوالحسن بن ابى
955

العباس الطبيب على

*

سوم

ابن نجار55 /3 ،

بن احمد
ابوالحسن طبيب على
953

بن محمد بن على بن

*

سوم

ابن نجار53 /4 ،

سديد
954

ابوالحسن ثعلى على
بن احمد

سوم

*

ابن نجار944 /3 ،
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955

ابوعمرو صوفى مواقيتى
عثمان بن ادريس

سوم

ابن نجار935 /5 ،

*

ابوالحسن على بن
956

احمد معروف به بنه بن

سوم

ابن نجار54 /3 ،

*

حارث
عبدالمنعم بن عمر بن
953

حسان ابوالفضل

سوم

*

*

*

ابن دبيثى513 /4 ،

مغربى
عبداللطيف بن يوسف
955

بن محمد موصلى

*

سوم

ابن دبيثى916 /4 ،

بغدادی
951
964
969

على بن عيسى بن هبة
الله بن نقاش بغدادی
ابوالحسن على بن
محمد بن الطبيب
ابوالحسن على بن
احمد عنبری منجم

سوم

*

ابن دبيثى455 /4 ،

سوم

*

ابن دبيثى545 /4 ،

سوم

ابن دبيثى445 /4 ،

*

محمود بن مبارک بن
965

ابى القاسم واسطى

سوم

*

*

بغدادی
963

عبدالسالم بن فقيه ركن
الدين عبدالقادر جيلى

سوم

*

سوم

*

*

964

ابن خلكان-396 /4 ،
395

سيف الدين امدی
965

ابوشجاع فرضى

سوم

966

كمالالدين بن يونس

سوم

*

سوم

*

963
965

يعقوب بن صابر
منجنيقى
مؤيدالدين محمد بن

سوم

993
ذهبى35 /44 ،

ابوالحسن على بن ابى
على ثعلبى ملقب به

ذهبى-996 /45 ،

ابن خلكان935 /4 ،؛

*
*

صفدی965 /4 ،
*

ابن خلكان354 /3 ،
ابن خلكان534 /3 ،

*

*

صفدی554 /3 ،
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عبدلكريم ابوالفضل
حارثى
961
934
939
935
933
934

ابوالمؤيدمحمد

مجلىجزریالعنتری


بن
موفقالدين محمد بن

يوسف اربلى بحرانى
ابراهيم بنعلى بن
محمد اقطب مصری
ابن مطران موفقالدين
اسعد بن الياس
شرفالدين اسماعيل
الشريف الطبيب
ظهيرالدين حسن بن
خطير نعمانى

سوم

*

سوم

*

سوم

*

*
*

صفدی354 /4 ،
صفدی559 /5 ،

*

صفدی61 /6 ،

سوم

*

صفدی45-44 /1 ،

سوم

*

صفدی543 /1 ،

*

صفدی455 /99 ،

*

سوم

*

ابنسوادی كاتب،
935

حسن بنعلى بن

سوم

صفدی964 /95 ،

*

محمد
936

ابن ساعاتى طبيب،
رضوان بن محمد

*

سوم

*

ابوالحسن سنان بن
933

سلمان راشدالدين

سوم

صفدی955 /94 ،
صفدی436 /95 ،

*

بصری
935
931
954

سعيدبن حسن بن
عيسى ابونصر بغدادی
ابن خشاب عبدالله بن
احمد بن احمد
موفقالدين عبدالعزيز
بن عبدالجبار

سوم
سوم

*
*

*

صفدی594 /95 ،
صفدی94 /93 ،

*

سوم

صفدی595 /95 ،

عثمان بن ادريس
959

كتامى ،ابوعمرو
مواقيتى

سوم

*

صفدی343 /91 ،
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955
953

ابى سعد موفقالدين
عبداللطيف بن يوسف
ابوالحسن نقاش على
بن عيسى بن هبه الله

سوم

*

سوم

*

صفدی33 /91 ،

*

صفدی55 /59 ،

قيصر بن ابى القاسم بن
954

عبدالغنى ،تعاسيف
الكاتب

سوم

*

صفدی555 /54 ،

