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چکیده
دورۀ فاطمیان( 762- 792ق) از دوره های مهم در زمینۀ شکوفایی تمدنن االدیمی االد
که تاکنون کمتر اننیشمننان و صاحب نظران مسدممان و ییدر مسدممان وده واکداوی ن
پرداخته انن .وا وجود نکه توجه نویسننگان مسدممان و خاورشناالدان وده حدوادا الیاالدی
این دوره ،زوایایی از تاریخ فاطمیان را شدکار نمدوده ،اادنامار فرهنودی و ممدی ندان
ویشتر در حاشیه مورد توجه ارار گرفته اال .
خاورشناالان متقنم ویشتر وه موضو ار الیاالی این دوره پرداخته و کمتر وده جنبدههدای
ممی ن توجه نموده انن ،اما ورخی از متأخران ماننن هاینس هدامم و پدا.ای.واکر در دورۀ
اخیر وا تمرکز ویشتری ،وه وررالی جنبه های ممی دورۀ فاطمیان نمدوده و زوایدایی از ن
را واکاوی کرده انن .اگر چه ورخی از خاورشناالان در مورد شکوفایی ممدی در ایدن دوره،
نظر مثبتی نناشته و یا تردیدن نمدوده اندن ،در مقاودا ورخدی دیودر ودا اطمیندان از وجدود
شدکوفایی ممدی در ایدن دوره الدهن وده میدان ورده و م تقنندن شدواهن مت دندی ودر
شکوفایی تمننی این دوره میتوان ارائه نمود .تأالیس مؤالسار ممی ورجسدتهای نظیدر
االزهر و دارام مم و تأمیف ثار ممی در زمینههای گوناگون وه دال دانشدمننان ورجسدته
در این دوره ،ورترین این شواهن وه شمار میرود.
وررالی دینگاه خاورشناالان وه منزمۀ نواه ویرونی که این نوشتار در پی ن اال  ،میتواندن
ورای شناالایی جنبه های پرتوان تمنن االیمی در این دوره ارزشمنن واشن.
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کلیدواژهها :فاطمیان ،خاورشناالان ،شکوفایی ممی ،موم االیمی ،تمنن االیمی.

مقدمه
فاطمیان در سال  792قمری در مغرب اسالمی روی کار آمده و در سال  762قمرری
پس از  722سال حکمرانی ،در مصرر افر ل نم دنردا یراراط فاطمیران را رر دورههرای
گ ناگ نی یقسیم رندی نم ده اند ک را عناات ر آن،ر ط ر کلری مرییر ان رر سر دور
یأسیس و یثبیت از روی کار آمدن فاطمیان یا ورود آنران رر مصرر ،دور فرک فاای از
ورود رر مصررر یررا اواسررل دور اومسونصررر و دور انل رراا و اف ر ل از اواسررل دور
اومسونصر وروی کار آمدن وزاران نظامی یرا فروپافری فالفرت فراطمی افراره نمر دا
صرف نظر از افوالف نظرهای جزئی ک در م رد ارودا و انوهای دور فک فاای فاطمیان
وج د دارد ،نق اوج آن را میی ان در دور چهار فلیف فاطمی؛ اومعز راهلل ،اوعزاز راهلل،
اولاکم رأمرهلل و رخشی از دور اومسونصر راهلل مشاهده نم دک اار دوره رریا از ار
قرن ر ط ل انجامیدا اا فک فاای هم در ح زههای سیاسی و اقوصادی و هم در ح ز
علمی و فرهنگی داده می ف د ،اگر چ را ن سانایی نیز همراه ر ده اسرتا نق ر یمرکرز
اا یلقیق ،رر فک فاای علمی در اا دوره ف اهد ر دا
نخست راارد افراره نمر د کر «فرک فاای» واژه ای نسربی و دارای سلسرل مرایر
گ ناگ ن است ک نسبت ر فراال زمانی و مکانی موفاوت ،یفاوت میکندا ممک است
در زمان و مکانی عن ان فک فاای رر ا وضرعیت فراق قاررط اطرالش رافرد ،امرا در
فراال موفاوت همی وضعیت را نو ان فک فاای نامیدا ررای نم ن پیشرفتهای علمری
ک در ا دوره فک فاای علمی ر فمار میرود ،غاوباً در قرون رعد از آن و در مقااس
را پیشرفت های رعدی داگر فک فاای ر فمار نمیآاردا رنرارراا  ،او ً از ولرام زمرانی
فک فاای نسبت ر گذفو  ،اوبو غاوباً گذفوۀ نزدا  ،سنجیده مریفر د؛ اانیراً از ولرام
مکانی نیز ،فک فاای نسبت ر مکانهای جغرافیاای گ ناگ ن اوبور دارای قراررت زمرانی
قارط سنجا است؛ ااوثاً ر ولام م ض عی نیز ممک است در ح زههای فاصی نسبت
ر فراال موفاوت ،فک فاای دارای مفه م رافد اا نبافدا منظ ر از فک فاای علمری در
اا ن فوار همان رونق علمی در رازار علم و دانا استا پرسرا اصرلی ن فروار اار
است ک دادگاه فاورفناسان در م رد فک فاای علمی در دور فاطمیران چیسرت و یرا
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چ اندازه ر فک فاای علمی در اا دوره راور دافو و چر جنبر هراای از آن را مر رد
واکاوی قرار دادهاندا
در راره پیشینۀ یلقیق گفونی است ک در م رد وضعیت علمی دور فاطمیان ر طر ر
کلی آاار رسیار اندکی ن فو فده استا اکی از آاار مسروقلی کر در اار مر رد ن فرو
فده و ر نظر می رسد ینها اار مسوقط در اا رراب نیرز رافرد« ،الحیاه االلمییافا اصا ا ا

الفهطییف» ن فو فاود ر عبداورحم اوقاضی ،ن اسند مصری معاصر استا در اار اارر
ر یفصیط ح زه مخولف علمی ،مراکز و م سسات علمی و ع امط رونق علمری در اار
دوره ،ررا یمرکررز ریشرور رررر سرد آفررر حک مرت فرراطمی مر رد رررسرری قررار گرفور
استا(اوقاضی )9279،اوبو در اا اارر افراره ای رر داردگاه فاورفناسران در مر رد اار
م ض ع نشده استا در داگر آااری ک ی سل ن اسرندگان معاصرر رر نگرارآ درآمرده
است نیز ر دادگاه فاورفناسان در اا راب چندان پردافو نشده و ینهرا رر ررفری از
آاار آنان اسونادایی ص رت گرفو استا از اا رو ر نظر میرسد اا م ضر ع ،از اار
منظر رااسوۀ یلقیق است ک فک فاای علمی در اکی از مهمورا دورههای یاراط اسالم
و اکی از مهمورا سلسل های حک موی در یاراط یشری از دارد فاورفناسران رررسری
گرددا
 .1خاورشناسان و فاطمیان
پیا از ورود ر رلث اصلی ،زم است ر چند نکو کلی مریبل را م ضر ع ،افراره
ف دا نخست آنک اکی از م ان اساسی ررای پرووها دررراره دور فاطمیران ،مشرکط
کمب د منار دست اول و معوبر در اا زمین استا منار ر جای مانده از دور فاطمیران
ک ی سل ف د آنان اا م رفان معاصر آنان نگافو فده رافد ،رسیار انرد اسرتا اگرر
چ دویط اا امر کامالً روف نیست ،اما اکی از ع امط اصلی آن را نار دی اا منار ر
دست اا ریان و مماوی

سنی مذه

ررفمردهاندا داگر آنک منرار م جر د نیرز عمردیاً

مرر ا ر دوره های رعد است ک غاوباً نیز ی سل م رفان اهطسنت ن فو فده است ک
رواکرد مثبوی ر فاطمیان اسماعیلی مذه

ندافروندا همری دو عامرط کرافی اسرت یرا

پووها واق رینان و حقیقت ااران در م رد فاطمیان را ر غاات دف ار نماادا
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رداهی است ک اا مسئل گرابانگیر فاورفناسان ،رر واروه در دورههرای نخسروی
اسوشراش ر ده و آاار منفی ف د را در پووهاهای آنان نیز رر جای گذافو استا کلر د
کاه  ،رررسی یاراط فاطمیان را ر دویط اریباا آن را اسماعیلی و ازری رفرو و ناپدارد
فدن آاار آنان دف ار دانسو و معوقد است علیرغم وج د رساو های عمر می و آاراری
ک افیراً در هند و ام پیدا فده ،یاکن ن ن فو ای جام و عمیرق در اار رراره وجر د
نداردا(کاه  )727- 72219022،پط واکر نیز در مقدم کواب ف اا ،ر اار م ضر ع افراره
نم ده و وضعیت منار ررای یلقیق در م رد فاطمیران را سرخت ن میرد کننرده دانسرو
استا وی ،منار ر جرا مانرده از دور فاطمیران را ،علریرغرم وجر د یراراطنگراران و
وقاا ن اسان در دررار فاطمی ،رسیار انگشت فمار دانسو و میگ اد در آارار دورههرای
رعد نیز نقط ق ل ها و اقوباسایی ناقص از دور فاطمیان وجر د دارد کر مر رم امرروزی
می ی اند ینها رخشی از واقعیات عصر فاطمی را از روی آن رازسازی کندا در اار میران
مقرازی مهمورا ن اسنده ای است ک در آارار فر د رر اهمیرت فاطمیران پری رررده و
علی رغم سنی مذه

ر دن ،فاطمیان اسماعیلی را میسواادا منار داگرر نیرز عم مراً رر

ن عی ر آاار مقرازی وارسو و از آن اوهام گرفو اندا را اا هم  ،مقرازی م رفی ر د ک
یقراباً دو قرن پس از انقراض سلسل فاطمیان ،زاده فد ،از اا رو وی ن فاهد عینی و
ن معاصر را اا سلسل ر د ،رلک ینها ملققی ر د کر اسرناد پیشری را جسرتوجر و
رررسی میکردا) (Walker,1997:12-13واکر معوقد است ایهامات فصمان و یلراف و
یقل

افبار و ناسزاگ ایهای مؤوفان ضد فراطمی ،مردت زمرانی دراز چهرره و سریمای

فالفت فاطمیان را زار نگاری از دروغ پ فانده ر دا یا پیا از دور معاصر عمردیاً ررر
اساس منار اهط سنت ک ر فریع و اسرماعیلیان نظرری فصرمان دافروند ،پرووها و
قضاوت می فد؛ اگرچ در دور جداد ر دست آمدن یعداد زاادی آاار اصیط اسماعیلی
از دور فاطمیان ،رهیافت م رم جداد را ر مسئل یغییرر داده اسرتا اوبور آارار جدارد
اافو  ،غاوباً در م رد مذه

اسماعیلی است و فامط جنبر هرای داگرر از جملر یراراط

فاطمیان نمیف دا یلقیقات جداد ،را وج د آنک یا اندازهای حاکی از یجداد عالقر رر
رررسی یاراط فاطمیان اسرت ،امرا در مقااسر ررا دور اار ری و مماویر

رسریار انرد

استادر میان ن فو های جدارد ،آارار فرهراد دفورری ،پ نراوا  ،هراانس هراوم و اامر
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فؤادسید از رهورا

آااری هسوند ک در سالهای افیر ن فو فرده اسرتا)(Ibid:13-14

یأسیس مؤسس م اوعات اسماعیلی در سال  9929در وندن نیرز گرامی مهرم در راسروای
م اوعات اسماعیلی ر فمار می رود ک ی انسو اسرت جنبر هراای از م ضر عات مربهم
دور فاطمیان را نیز م رد پووها و واکاوی قرار دهرد و ررفری از آارار فاورفناسران
معاصر در اا راره نیز را حماات اا مؤسس ن فو و منوشر فده استا

9

نکورۀ داگررر رااسروۀ ی جر  ،جااگراه فاطمیرران در آارار فاورفناسرران اسرتا ی جر
فاورفناسان ر فاطمیان ر واوه پس از جنگهرای صرلیبی و ررر اارر آن آغراز فرد ،امرا
رواکرد علمی جدی آنان از اوافر قرن هفدهم آغاز گرداد و از آن زمان یاکن ن هم اره
فاورفناسانی ر ده اند ک در م رد فاطمیان ر یلقیق پردافو اندا را اا حرال ،رر طر ر
کلی حجم آاار نگافو فده فاورفناسان در م رد فاطمیان در مقااس را ساار دووتهای
اسالمی اند

استا پط واکر در مقدم یراراط فاطمیران ،علرت نگرارآ کوراب فر د را

نافرسندی پی سو اآ از ریی جهی ملققان انگلیسی زران ر فاطمیان دانسو و میگ ارد
در دوره ای ک رررسی ها و م اوعات در یاراط و انداش اسالمی ر ط ر عمر م در حرال
فک فاای است ،رررسی و پووها دررار فاطمیان چندان اند م رد ی ج قرار گرفور
ک ر مرز فرام فی کامط نزدا

فده استا کافی است ر مقااسۀ آاار ن فرو فرده در

م رد فاطمیان و آاار مرر ا ر اوااط دور عباسیان اا دور اا ریان ارا مماویر
ف د ،آن گاه مشخص می ف د ک حجم اا آاار حوی از دور مماوی

پردافور

نیز کمورر اسرتا

اوبو وضعیت در زران فرانس و عرری رهور از زران انگلیسی است).(Ibid:xii-xiii
را اا وج د ،در قرن افیر ،فاورفناسان ی ج ریشوری ر یراراط فاطمیران نمر ده و
آاار جاو

ی جهی در اا م رد نگافو انردا اوبور در اار مر رد ،یفکیر

اسرماعیلی از

 9ا اا مؤسس وارسو ر اسماعیلیان آغافانی است ک ر منظ ر یلقیق و پووها و انوشار آاار و اسناد
مرر ا ر اسماعیلیان ،ی سل آغافان س م در سال 9929م در ونردن یأسریس گرداردا فرهراد دفورری
ن اسند ررجسوۀ اسماعیلی معاصر ،رئیس رخا یلقیقات و انوشارات اا مؤسس است و نقا رسیار
مؤاری در انجام یلقیقات جداد در اا مؤسس دافو استا ررای نم ن آاار واکر و هاوم ک جدادیرا
آاار در اا زمین ر فمار میرود ،را حماات اا مؤسس ن فو و منوشر فده استا
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فاطمیان نیز گرچ یا اندازهای دف ار ،اما ضروری ر نظر میرسد؛ چررا کر حجرم آارار
نگافو فرده در مر رد اسرماعیلی رر مرایر

رریا از فاطمیران اسرتا ررفری از اار

فاورفناسان مانند و دامیر اا انف ،ررنارد ور ئیس ،والفررد مادو نر

و پرط ایا واکرر

یمرکز پووها های ف د را ریشور رر اسماعیلی قرار داده و درضم آن ر فاطمیران نیرز
پردافو اندا ررفی داگر مانند کانار ،وسونفلد ،وی پط ،کلر د کراه  ،هاجسر ،گاسرو ن و
اسورن نیز ک ر ط ر مشخص یری در م رد فاطمیان آااری نگافو اند ،غاوباً از منظر کلی
ر یاراط عم می و ر واوه یاراط سیاسی فاطمیان پردافو اند و سخ چندانی از یراراط
علمی در اا دوره ر میان نیاورده و ررفی از آنان ینها افارایی گذرا ر آن نم دهانردا از
غاو

آاار ن اسندگان ف ش ،ر یناس

در اا ن فوار اسوفاده ف اهد فرد ،امرا رر دویرط

عدم دسورسی ر ررفی از اا آاار ،امکان اسوفاده از آنها در اا پووها فراهم نگردادا
یمدن پووهان غرری نیز در آاار ف اا کماریا افارایی رر دور فاطمیران نمر دهاندکر
دراا ن فو از ررفی از آنها اسوفاده ف اهد فدا رااارد واج نیز اارری در مر رد یراراط
ا زهر نگافو است ک رخشی اندکی از آن مرر ا ر دور فاطمیان استا
در مجم ع رااد گفرت در آارار فاورفناسران ،هماننرد م رفران مسرلمان ،غاوبر ًا رر
م ض عات سیاسی و مذهبی دور فاطمیان ریشور پردافو فده و فعاویتهای علمی اا
دوره کمور م رد ی ج قرار گرفو اسرتا رر واروه در میران فاورفناسران موقردم اار
م ض ع فرام آ فده است ،اما در دوره های کن نی ،ررفی از آنان ر اا م ض ع ی ج
جدی یری نم ده و آااری در اا فصر ق ن فرو انرد کر در نر ع فر د پووهشرهای
جدادی ر فمار میآادا در میان فاورفناسان موأفر ،پطایاواکر مسوشرش آمراکراای و
هاانس هاوم آومانی ،یمرکز ریشوری رر اا م ض ع نم ده و آاار جداردیر و کراملوری از
ف د رر جای گذافو و از اا رو فااسو ی جر ریشرورندا هرر دو فررد مرذک ر رار رۀ
نزداکی را م سسۀ م اوعات اسرماعیلی در ونردن و فرهراد دفورری ،پووهشرگر ررجسروۀ
اسماعیلی دارندا در اا زمینر کوراب «فاطمیران و سرنوهای یعلیمری آنران» اارر هراوم و
« پووهشی در اکی از امپراط راهای اسالمی؛ یاراط فاطمیان و منرار آن» اارر پرطواکرر ،
حائز اهمیت واوه است و در اا ن فوار م رد اسوفاده ریشوری ف اهد ر دا
رسیاری از فاورفناسان ،قرن چهارم و پنجم هجری را نق ۀ اوج و ر یعبیرر ررفری
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«رنسانس یمدن اسالمی» می دانندا ررای نم نر آدام مورز کوراب فر اا یلرت عنر ان
«یمدن اسالمی در قرن چهارم هجری اا رنسانس اسالمی» را را اا نگراه ن فرو اسرتا
همچنی کرمر درکواب «احیای فرهنگی در عهد آل ر ا » اا عصرر را عصرر رنسرانس
اسال می نامیده و ر یبیی اا واژه پردافور اسرتا ررفری داگرر نیرز در آارار فر اا
ر ن عی ردا م ض ع افاره نم ده و ردان معوقدندا 9اا دوره مصرادف اسرت ررا دور
حاکمیرت آل ر ار در فرررش قلمرررو اسررالمی و فاطمیرران در مغرررب اسررالمی؛ از اار
رو طبیعواً رااد نم نۀ آفکار اا فک فاای و ف اهد آن رر اوه در حر ز علمری در اار
دو قلمرو وج د دافو رافد ،یا اا دادگاه فاورفناسران مر رد یأایرد و پرذارآ قررار
گیردا
نخسوی م ض عی ک در اا ن فوار رااد م رد رررسی قرار گیرد اا اسرت کر آارا
اساساً از دادگاه فاورفناسان ،در دور فاطمیان فک فاای علمی وج د دافو ارا فیرر
در پاسط ر اا پرسا رااد گفت در اا م رد ری فاورفناسران ایفراش نظرری وجر د
ندارد و ررفی از آنان در اا م رد یرداد و ررفی داگر حوری انکرار نمر دهانردا رررای
نم ن گاسو ن معوقد است ،فاطمیان فدمت قارط ی جهی ر ادریات و عل م انجام ندادند
و هیچ فردی در قلمر و آنان پا ر عرص وج د ننهاد ک رو اند را دانشمندانی چ ن غزاوی
و عمرفیام در فرش و ار زهره و ار رفد در غرب قلمرو اسالمی ر رقارت ررفیرزدا
اگرچ وی در ادام ر ن عی اا سخ ف اا را نقر
یالآ نم دند قاهره را ر ا

نمر ده و مریگ ارد فاطمیران

مرکز فرهنگی یبداط کننرد کر رو انرد در مقاررط رغرداد و

قرطب رقارت نمااداهمچنی ررفی از اقدامات فاطمیان در جهت دانرا پرروری را نرام
ررده و ار ا نس و ار هیثم را ر عن ان دانشمندان طراز اول مصر در آن دوران نام می
ررد (گاسو ن .)7019067،فیلیپ حوی نیز رر اا راور است کر در دور فاطمیران دانرا و
ادریات رونق چندانی ندافو است (حوی.)62919066،

پط واکر نیز در اا م رد یرداد نم ده و میگ اد« 1ر دویط عالقرۀ گسرورده و یقرابراً
9ا ررای نم ن ژوزف ر رو در کواب ف اا قرن دوم یا چهرارم را عصرر فرک فاای یمردن اسرالمی
می داند و دور فک فاای فاطمیان را نیز ذاط همی دوره قرار میدهدا(ر رو )962- 22 19066 ،
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عم می ر یلقیق ک در ر

عقید اسماعیلی نهفو است ،ممک اسرت از فاطمیران رر

عن ان جزئی از نگرآ و رردافت یعقلی کلی فان انوظار می رفو است ک ا
حقیقی دانا در حی ۀ قلمرو ف د دافو رافند و اغل

رنسانس

هم گفور مریفر د کر وضر

چنی ر ده است ،اما اا ک فاطمیان عمالً راعث یش اق و پیشبرد و یرقری جهران ادب،
ف اه از طراق حماات ف د امامان اا از طرارق عامرط داگرری از جانر

دوورت ،ارا از

طراق ااجاد فضای مساعد ررای پیشرفت علمی ر دهاند اا ن  ،مسرئل ای اسرت کر نیراز
ر یلقیق ریشوری داردا وی معوقد است ،صرف نظر از آاار چند نفر از اعضرای کلیردی
دع ت اسماعیلی ،اا م ض ع ک دور فاطمی اکی از دورههای درفشان فکرری رر ده
است ،روف نیست ،رلک اا پرسشری رراز اسرت کر نیراز رر یأمرط مجردد داردا وی
معوقد است علی رغم آنک رعضی ف اهد دررار ملو اات کوارخانۀ قصرر فراطمی نشران
می دهد ک رااد ذوش گزانشی فاصی ررای دانا و یعلیم و یعلرم در ورای ااجراد اار
گنجین های وسی از فرهن

ر ده رافرد ،ررا اار همر  ،آنچر از ملو ارات غنری اار

گنجین ها ک ح قیقو ًا ملص ل دور فاطمیان رر ده رافرد ،رر احومرال زاراد انرد رر ده
است») (Walker.Ibid,171-172وی ری پووها در راب فاطمیان و اسماعیلیان یمرااز
قائط فده و موعقد است را آنک مسائط مودافط در هر دو نیز وجر د دارد ،امرا رسریاری
از م ض عات مرر ا ر فاطمیان ،کمورر رر مرذه

اسرماعیلی مرریبل اسرت و ررفری

اساساً رر ی نداردا) (Ibid:10رر اا اساس ،وی دسواوردهای اسماعیلیان رر واروه رری
ساوهای 769یا  069را اسوثنائی و انکار ناپذار می داند ،رر اا رراور اسرت کر رنسرانس
فکری ک کرارگزاران دعر ت اسرماعیلی پدارد آوردنرد رر فر ری رراز فرنافو نشرده
استا(واکر )9919022،دانشمندان اسماعیلی ینها در چارچ ب اا مکور

فکرری ملردود

نماندند رلک از آن فرایر رفونرد و یمرامی پهنرۀ انداشرۀ علمری را در ملردوده یرأمالت
ف اا قرار دادندا ر عقید وی در اا رنسانس فیعی دو عنصر ررا هرم یرکیر
نخست احیای مشروعیت مذه
عقالنی ر جهان و ا

یشی و دوم احیای ا

فرد1

روحی علمی ،اعنری رهیرافوی

نظر کامالً انسان دوسوان ر مقام کلیدی و فامط انسران در اار

جهان ،ک اا وج افیر امری ر فص ق ا نانی نیست اما در فری ه در و دراافرت
اسماعیلیان از جهان ،کلیت و ف قی ررای یرکی

دو حقیقرت از منرار رسریاری وجر د
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دارد ک مسلماً ااد آور سنت انداش ورزی قدام ا نانی استا(همان)921

اما در س ی مقارط ،ررفی از فاورفناسان رر اهمیت اا دوره از جهات گ ناگ ن از
جمل فک فاای علمی آن یأکید دارندا از جمل اا افراد هاانس هاوم اسرت کر معوقرد
است دور فاطمیان هم از جهت سیاسی واقوصادی و هم از جهت علمی و ادری اکی از
درفشانیرا دوره های یاراط اسالم استا ر عقید هاوم دور فالفت فاطمی نر ینهرا
اوج یاراط اسماعیلی است ،رلک اکی از مهمورا دورههای یاراط مصر و ر ط ر کلری
یاراط اسالم ر فمار می آاد و در دور حک مت فاطمیان و ررر اسراس اقردامات آنران،
و هنر اسالمی و کان ن علم ویلقیرق گرداردا وی

قاهره یبداط ر اکی از مراکز فرهن

معوقد است ر فص ق اا جنب از یاراط فاطمیان چنانک راارد مر رد ی جر ملققران
قرار نگرفو است و دسواوردهای علمی اا دوره فااسو آن است ک ر ص رت مسوقط
م رد پووها قرار گیرد ،زارا سرنوهای فکرری و علمری آنران از ولرام جغرافیراای ررر
گسوره ای رسی فرایر از قلمرو حک مت فاطمی یا هند و اروپای غررری و از نظرر زمرانی
نیز پس از پااان اافو حک مت آنان یأایر دافو استا) (Halm ,1997:xivر عقید وی،
اا م ض ع یا حدود زاادی راش در یفکرر اسرماعیلی داردا هراوم معوقرد اسرت یفکرر
اسماعیلی ن ینها ا

نظام عقیدیی فش

نشان می دهد و همیش طالا دار یلر

جزمی نیست ،رلکر یکراملی فر ش اوعراده را
ت عصرر فر د رر ده اسرتا)(Ibid,preface:xi

مارفال هاجس معوقد اسرت امپراطر ری فاطمیران پناهگراه هنرهرا و فنر ن یجملری و
انداش های نظری و فلسفی ر د و یلت حماات آنران گرروه فااسرو ای از دانشرمندان
عل م طبیعی ،سراانی و مصری پداد آمدند ک هم در زمین عل م جلی مانند ط

و هرم

در زمین عل م مسو ره همچ ن کیمیا ر یلقیرق پردافونردا(هاجسر  )9219069،هانسربرگر
می گ اد در قرن چهارم وپنجم دررار فلفای فاطمی م ود ررفی از جانداریرا رلثهرای
کالمی و عقالنی در دنیای اسالم فدا منجمران ،فراعران ،علمرای طبیعری ،موخصصران
حق ر قی ،موکلمرران و داگررر دانشررمندان ر ر پااوخررت آورده فرردند و ررردانها م اج ر
سخاویمدان و م اد زم ررای کارفان داده فدا(هانسبرگر )72719062،آودو می وی نیز اذعان
میکند ک سلسلۀ فاطمیان ر سب

حماات از دانشمندان و رر طر ر کلری یلقیقرات از
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ا

س و پیشرفت عظیمی ک نصی

فک فاای علمی در مصر کم

مصر فرد؛ از سر ی داگرر ،ررا قردرت یمرام رر

کردا(می وی)99919029،

اسرت رر فر اهد فرک فاای در دو زمینر ی جر فر د؛

رر پاا اا مباحث مناس

نخست ح زههای فک فاای در داناهای مخولف اسرت و دوم مراکرز و م سسر هرای
علمی فاطمیان ک نمادی مهم ررای فک فاای ر دندا
 .2حوزههای شکوفایی علمی
در اا رخا رااد ح زه فک فاای دانشی را رررسی کرد و ر یعبیرری فرک فاای در
چ دانا هاای نم د ریشوری دافو استا از آنجا ک رخا قارط ی جهی از رونق علمری
در اا دوره در ح ز داناهای دانی مانند کرالم و فقر اسرماعیلی رم داده و در آارار
فاورفناسان نیز رازف رد ریشوری دافو است ،در اار ن فروار یمرکرز ریشروری ررر آن
ف اهد ر دا عالوه رر آن در داناهاای مانند نج م ،هیئت ،رااضریات ،فیزار  ،طر

و

ادریات نیز در اا دوره آاار ارزفمندی ی وید فده است ک در ادام م رد رررسری قررار
ف اهد گرفتا
 .1 .2کالم و فقه اسماعیلی

ریشورا رفد و فک فاای علمی در دور فاطمیان ،در ح ز عل م دانی و رر واروه
دانا های مرر ا ر مذه

اسماعیلی رم داده است؛ ر گ ن ای ک رسیاری از صراح

نظران ،دور فاطمیان را عصر طالای مرذه

اسرماعیلی ررفرمردهانردا هراوم ،یلر ل و

پیشرفت عظیم کالم و اوهیات اسماعیلی در اا دوره را ررا یکامرط اوهیرات مسریلی در
دور ی ماس آک اناس مقااس نم ده استا) (Halm,Ibid:50گر چ رخشی از فک فاای
علمی در ح ز مذه

اسماعیلی اریباطی ر فاطمیان ندافو و ر ماهیت اا مرذه

و

نقا ررفی داعیان و دانشمندان ررجسوۀ اسماعیلی در فارج از قلمرو فاطمیران مرریبل
است؛ چرا ک ررفی از اا داعیان اعوقادی ر فالفت فاطمی ندافو و ررفی داگر نیرز
ک معوقد ر دند ،چندان رار ای را آنان ندافوند ،از اا رو آاار و یالفهای علمی آنان را
نمی ی ان منوس

ر فاطمیان دانست؛ اما در عری حرال نقرا فاطمیران در فرک فاای و

غنای علمی هر چ ریشور مذه

اسماعیلی غیر قارط انکار است؛ چراک عالوه رر اریباا
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ررفی از اا افراد را فاطمیان ،علما و داعیان ررجسو ای در درون حک مت فاطمیان نیرز
وج د دافوند ک آاار و فدمات علمی قاررط یر جهی در جهرت رفرد و غنرای علمری
مذه

اسماعیلی نم دند ک یلقق آن ردون وج د فالفرت فراطمی و حمااوهرای آنران

امکان پذار نب دا از مهمورا دانشمندان اسماعیلی میی ان ر قاضی نعمان ،ارر کلرس و
حمید اودا کرمانی افاره نم د ک ررجسو یررا آارار مرذهبی اسرماعیلی در اار دوره
موعلق ر اا افراد استا
در اا دوره آاار رسیار زاادی در ح زههای فقهی و کالمی مذه
فدا ررفی از آااری ک ی سل داعیان اسماعیلی ن فو فده ،ریشور رن

اسماعیلی ن فرو
مذه

فاطمیان

دارند و یلت حماات آنان ن فو فرده اسرتا ررفری داگرر نیرز در ریررون از قلمررو
فاطمیان ن فو فده ،ک در اا میان ،ررفی ررا حماارت آنران ن فرو فرده و در مر رد
ررفی نیز یرداد وج د داردا از گروه افیر میی ان رر ملمرد نسرفی ،ار حرایم رازی و
ار یمام افاره نم د ک در مشرش قلمرو اسالمی و فارج از قلمرو فاطمیان مریزاسرو و
یمااالت قرم ی آنان ریشور ر د و آاار آنان را نمی ی ان منوس

ر فاطمیران دانسرتا در

اا میان آاار ار اعق ب سجسوانی نشان می دهد ک وی ر فاطمیان وفادار ر ده استا ررا
اا وج د ر دویط احومال عدم یأایر مسوقیم فاطمیان ،آاار وی را کمور فاطمی و ریشرور
اسماعیلی میی ان دانستا ) (Walker,Ibid: 180در گروه نخست نیز ،آاار ن اسندگانی
قرار می گیرد ک در قلمرو فاطمیان و زار نظر امامان فاطمی فعاویت میکردنردا از میران
آاار منوس

ر فاطمیان می ی ان ر یأویفات قاضی نعمان و جعفرر منص ر اُم در دور

نخست فاطمیان افاره نم د ک هردو در فدمت امام فاطمی ر دنداآاار جعفرر رر دویرط
آنک دررار علم راط و یأواط و از اسرار فاطمیان رر د ،هریچگراه در معررض اسروفاد
عم م قرار داده نشد و یاکن ن هم ریشور آنها منوشر نشده استا در عر ض آارار قاضری
نعمان فهرت ریشوری دافت وی ررجسو یرا فقی دور نخسرت دوورت فاطمیران رر
فمار می رودا کواب ااضاح ک مجم عۀ عظیمی از احاداث امامان فیع یا امرام جعفرر
صادش

را فراهم آورده ر د ویلخریص آن دعرائم ا سرالم ،فرافصیررا آارار وی

ملس ب می ف د ک در دوره های رعد ر عن ان مو اصلی و فافص فق فاطمی یبداط
فدا عالوه رر آاار دانی ،قاضی نعمان ررفی آاار یاراخی نیرز دافرت کر رررای عمر م
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ن فو ر دا) (Ibid:181-182قاضی نعمان دامن و سافوار فق اسماعیلی را در کوابهای
موعدد ف د ،ر اوه دو اار عمده اآ ،دعائم ا سالم ک احکام ظاهری کیا اسماعیلی را
ر یفصیط دررردارد و یأواط دعائم ا سالم ک معنای راطنی احکام ظاهری فرع را فامط
می ف د ررپاا های اسو ار قرار دادا(هانسبرگر )727 19062،افووراح اوردع ه و اروردال اودوور

مهمورا کواب یاراخی وی است ک یاراط رسمی یأسیس دووت فاطمی ر فمار مری-

رودا(مادو نرر  )6919022،پررس از وی اررر کلررس در عهررد عزاررز ،رررر آن فررد کرر
نقا مشارهی را اافا نمااد و ر ر اار یرالآ وی و گروهری کر رر فردمت گرفور رر د
رساو های موعددی در زمین های گ ناگ ن ن فو فد ک معروفورا آنها رساوۀ او زارار
استا نیشار ری ،ار حاج

و اسواد ج ذر نیز در اار دوره رسراو هراای رر نگرارآ

در آوردندا از دور اولراکم نیرز رسراوۀ کر چکی از ارر اوفرانس درررار امامرت وجر د
دارد(Walker,Ibid:172&182).

رنا ر گفوۀ هانسبرگر در قاهر عصر فاطمیان ،عد نسبواً زاادی از موفکران و داعیران
رانف ذ و مشه ر از مشرش اارران آمرده ر دنردا اار گرروه از اارانیران ر دنرد کر کرالم
اسماعیلی را رر ا

فاو د عقیدیی اسرو ار قررار دادنرد و در قاور

فلسرفۀ اسرالمی و

ا نانی ،ر واوه ن افالط نی ریان کردندا از میان اا گروه پنج ی اعنی ،نسرفی ،ار حرایم
رازی ،ار اعق ب سجسروانی ،حمیداوردا کرمرانی و ناصرر فسررو از اهمیرت فاصری
ررف ردارندا(هانسبرگر )722- 727 19062،اوبو رر فالف نظر وی ،از میان اا پنج نفرر ینهرا
سفر کر مانی و ناصرفسرو ر قاهره ق عی است و داگران ر مصر نیامدهاند و حوری در
م رد اریباا آنها مانند نسفی را فاطمیان و اعوقراد رر فالفرت آنران نیرز یردارد وجر د
داردا)(Walker,Ibid: 180

حمیداودا کرمانی دانشمند و ن اسرند ررزرد دور اولراکم رر فرمار مری رود و
نخسوی داعیِ رزر د اارانی ر د ک رر فالف پیشینیان ف د مانند سجسوانی ،رر دعر ت
فوکی  ،داعی اودعات اسماعیلی ر قاهره آمد و زار نظر وی ر فعاویت علمی پردافتا
اگرر چر پریا از ورود رر مصرر،کرمانی رر ن اسرند نررامبردار اسرماعیلی و اکرری از
حجت های صاح

مقام دع ت اسماعیلی فهرت دافو و ریشور عمر وی در فرارج از

قلمرو فاطمیان سپری گرداده ،اما در وفاداری وی ر فالفت فراطمی یرداردی وجر د
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ندارد و اظهار افالق و صمیمیت کرمانی ر اولاکم ،از مشخص های رارز ن فرو هرای
اوست (Ibid:183).کرمانی مدافعی پری ان و مسوعد ررای اولاکم ر د ک هرگرز از دفراع
از امامت وی راز نااسوادا ر عالوه وی ک کما ت و دانشا را هر ا

از معاصررانا،

از جمل فااد را فیلس ف نام ر ،ار علی سینا فباهت میزد ،در اارام دفر ار سرالهرای
واپسی حکمرانی اولاکم رامرهلل در مصرر نقرا مهمری در دوورت فاطمیران ررر عهرده
دافتا(واکر )9219029،کرمانی ذهنی ف ش اوعاده نب غ آمیز ررای مسائط نظرری دافرت کر
وی را قادر می سافت یا هم رر دسواوردهای فلسفی و علمی آن روزگار احاط ااررد و
هم اص ل آنها را ر وجهی ریان کند ک در یعلیمرات دعر ت اسرماعیلی معنرا و مفهر م
دافو رافدا ر یعبیر واکر کو

و رسا ت وی اموزاجی دوچس

از دا و فلسرف رر دا

در ادریات فکری و عل م اا دوره ،هیچ فخصیت داگری در دع ت اسماعیلی حوی را
فاصلۀ زااد ر قربِ منزوت وی نمیرسدا(همان )7- 91پط واکر مجم ع آاار کرمرانی را 79

م رد دانسو استا «راحت اوعقط» رزردیرا و مهرمیررا اارر اوسرت .معاصرماوهردی
وا صار فی یفضیط علی علی اوصلار ک پاسط ر کواب عثمانیۀ جاحز است ،اومصاریح
فی ا مام  ،ا ق ال اوذهبی  ،او ضیئ فی معاوم اوردا  ،ینبیر اوهرادی و اومسروهدی ،کوراب
اورااض و چندا رساو  ،آاار داگر کرمانی است ک یعدادی از آنها در مصر ر نگرارآ
درآمده استا(همان77- 921و)76- 02

در دور اومسونصر ،ک رر یعبیرر واکرر ،دور فعاویرتهرای علمریعظریم اسرت ،ررا
مؤاد فی اودا فیرازی و ناصرر فسررو نسرط کراملی روی کرار آمردا اار دو از داعیران
ررجسوۀ اسماعیلی ر فمار می آاند ک مانند کرمانی رخا عمده ای از عمرر فر اا را
در فارج از قلمرو فاطمیان سپری نم دند ،اما در دور اومسونصر رر مصرر آمرده و رر
مقامات را ای رسیدندا اووی ر ن اسندگی و کارگزاری دوووی و سرانجام داعیاوردعایی
دع ت اسماعیلی و دومی ر ن اسندگی و داعیا ناصرفسرو یمام آاار ف د را رر زرران
فارسی و مؤاد ر عرری ن فت (Walker,Ibid:49).هر دو عالوه رر فرعر،آااری درررار
عقااد هم ن فونداآاار فیرازی ،ر واوه مجم عۀ عظیم م اعظ ،ف ب ها و یقرارات او در
مجاوس اولکم ک فامط هشت صد مجلس مری فر د ،منبعری مهرم رررای انداشر هرای
اسماعیلی ر فمار می رودا مباحثات و مکایبات وی را داگر دانشمندان آن روزگرار نیرز
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مشه ر استا مجاوس مؤاد ف اهد مونی مباحثات و مکایبات او را دانشرمندان داگرر آن
روزگار مانند ار اوعالل معری را نیز درررداردا اما ن فو های اعوقادی ناصرفسرو ،را آنک
د وت ارزفمندی ر یعاویم اسماعیلی دارد ،ریرون از داار نف ذ مسروقیم درررار فراطمی
ن فو فده استا از اا دوره چنردا رسراو از ن اسرندگان داگرر ماننرد فرهراار رر
حس  ،ار اوبرکات و مفلح ر

عبداهلل وج د داردا)(Ibid:181-184

عالوه رر اا آاار ،کواب اومناظرات ار هیثم نیز ااری یاراخی و اعوقرادی رر فرمار
میرود ک در قاو

مناظره یدوا

گشو استا(مادو ن )62- 66 19022،

 .2 .2سایر علوم

صرف نظر از کالم و فق  ،در ح زههای گ ناگ ن داگری از جمل رااضیات ،نجر م،
هیئت و ط

نیز پیشرفت های علمی در دور فاطمیان رقم ف رده اسرت و دانشرمندان

ررجسو ای در اا دوره وج د دافو و آاار ارزفمند علمی از ف د ر جای گذافرو انرد
ک رخشی از آن در ن فو های فاورفناسان منعکس گرداده استا
 .1. 2. 2فیزیک

از جمل اا دانشمندان ار علی حس ارر هیرثم ،رااضریدان و فیزار دان مشره ر
ر د ک اغل

گفو می ف د رهورا فیزا دان عاوم اسالمی در آن دوره ر ده و رر گفورۀ

واکر م فقیت ها و دست آوردهای وی ،پیا و رعد از اار دوره نظیرری ندافرو اسرتا
) (Walker, Ibid:179ر رو نیز وی را رزردیررا دانشرمند رفروۀ منراظر دانسرو کر
رااضی دان ،فیلس ف و پزف

هم ر ده استا(ر رو  )97219066،فیلیپ حوی میگ ارد وی

دارای حدود صد اار در زمین رااضیات ،هیئت و فلسرف  ،طر

اسرتا(حوری)62219066،

رسیاری از فاورفناسان ر یأایر جدی آاار ار هیثم رر دانشمندان غرری افاره نم دهاندا
می وی ار هیثم را از دانشمندانی می داند ک گ ی سبقت را از ساار فیزار دانران عررب
رر ده استا کواب اومناظر او در مبلث ن ر دارای نف ذ و اعوبار ف شاوعادهای ر ده است
ک رعدها م ض ع یلقیقات دانشمندانی چ ن راجر ریک و واولّ قرار گرفتا م اوعرات
ار هیثم دررار انعکاس ن ر و یلقیقات وی در فص ق عدسیها ،ی صیف دقیرق او از
چشم ،هم و هم اا دانشمند را ر حق ر ص رت اکی از رقبای ریرونی و ارر سرینا
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در اا زمین درآورده استا ر عقید وی پیشرفت هاای ک در مبلث ن ر ار هیثم داده
می ف د واقعاً فگفت آور است؛ زارا گذفو از نظر وی مبنی رر اانک ن ر از فیئی ک ما
می رینیم نافی میف د ن از چشم ما ،رررسی نب غآمیز از پدارد انکسرار نر ر در ملریل
ج  ،مقا یی دررار یعبیر و یفسیر دادن دوچشمی ،اسوفاد نخسوی رار از یارا فان و

غیره از واوگیهای کار اا دانشمند فمرده میف دا در قرون وس ی از کوراب اومنراظر
وی یرجم های گ ناگ نی ر زران یی ص رت گرفو و یأویفات رسیاری نیرز در مر رد
آن ی سل اروپاایان انجام فده استا(می وی )702- 707 19029،فیلیپ حوی نیز معوقد اسرت
کواب اومناظر در یکامط علم مرااا اار فراوانی دافو و یقراباً همۀ افررادی کر در قررون
وس ی در رار علم مرااا چیزی ن فو اند ر یرجمۀکواب وی یکی دافو اند و اا نکور
از مالحظۀ آاار ریک  ،داوانچی و کپلر روف میگرددا(حوی)62219066،

واط دورانت معوقد است ر احومال ق ی وی ررزردیررا ن اسرند قررون وسر ی
است ک دارای روآ و انداشۀ علمی ر ده استا ار هیثم دررار انکسار نر ر یلقیقرات
گسورده ای انجام داد و ر افوراع ذره ری رسیار نزدا

فرد کر رعردها پاارۀ یلقیقرات

ررفی دانشمندان اروپاای قرار گرفتا وی معوقد اسرت کر درررار یرأایر ارر هیرثم ررر
دانشمندان اروپاای هرچ رگ ایم ،مباوغ نیست و ر احومال ق ی اگرر ارر هیرثم نبر د،
راجر ریک هم ر وج د نمیآمدا ار هیثم ،نظراات اقلیدس و ر لمی س را دررار عمرط
رؤات (ک آن را نویجۀ پری ن ر میدانسوند ک ازچشم فرارج فرده و رر جسرم مرئری
می رسد) رد نم د و گفت یص ار جسم مرئی ر چشم میرسد و ر وسیلۀ عدسی منوقط
میف دا (دورانت)07919020،

فییلیپ حوی می گ اد ،ار هیثم در کواب ف د را نظراۀ اقلیدس و ر لمی س مبنی ررر
اانک از چشم پری ی ریرون آمده و ر افیال اصارت مریکنرد ،مخاوفرت نمر ده و رررای
یعیی زاواۀ انکسار و انعکاس ن ر آزماااهای موعدد نم د و فرضیۀ عدسیهای رازری
را ک س قرن رعد در ااواویا سافو فرد ،کشرف نمر دا(حوری 19066،همران) گاسرو ن نیرز
ار هیثم را از دانشمندان طراز اول در دور ف اا دانسو ک دارای یأویفات گ نراگ نی
ر ده و مهم یرا اار علمی او را رساوۀ ن رفنافت او دانسو ک فأل رزرگی را در علر م
اعراب پر نم د و رر فیزا

اروپا نیز یأایر قاطعی گذافتا(گاسرو ن )76 19067،هراوم نیرز
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وی را رریرا دانشمندی دانسو ک در درررار اولراکم مریزاسرو و معوقرد اسرت آارار
پیا گامانۀ او در زمینۀ ن رفناسی رر موفکرران اروپرای سرده هرای میانر یرأایری فررام
گذافتا رررسی های او در زمینۀ یلقیقات ج ّی نیرز دارای اهمیرت فر ش اوعراده رر دا
)(Halm,Ibid:50

 .2. 2. 2نجوم

دانا نج م نیز ،از آنجا ک در وقاا سیاسی یأایرگذار ر د ،نقرا رسریاری در دور
فاطمیان دافتا اومعز فیفوۀ نج م ر د(دف ا  )2619029،و اولاکم نیز ر آن عالق مند رر د
و غاوباً سپیده دمان ،در رصدفانۀ ف د ر فعاویتهای نج میمیپردافتا(حوی)299 19066،

ار ا نس ،از رزرد یرا منجمان مسلمان در دور فاطمیران ،آاراری در زمینرۀ نجر م از
ف د ر جای گذافو است ،از جمل اار معروف «زاج حاکمی» ک ر نام اولاکم فاطمی
نررامگررذاری نم ر دا وی نخسرروی کسرری ر ر د کرر فرمرر ل مثلثررات کررروی را کشررف
کردا(گاسو ن )76- 72 19067می وی ار ا نس را از نظرا پردازان طراز اول در زمینۀ نج م و
اکی از س رصدگر مشه ر افال دانسو اسرت کر در دنیرای اسرالم اقردام رر یعیری
ف اصلی ررای سوارگان نم دند ک در عی کثرت ،قارط اعومادیرا ارقرام در اار زمینر
فمرده میف د ا عالوه رر ار ا نس ،ار هیثم نیز در زمینۀ نجر م دارای آاراری در اار
زمین است و ار رض ان نیز یفسریری ررر مقرا ت نجر م ر لمیر س ن فرو و دررراب
اقلیم فناسی هم اار جاوبی از ف د ر جای گذافو استا(می وی706 19029،و709و)766

ا

 .3. 2 .2پزشکی

از همان آغاز پزفکی ررای فاطمیران اهمیرت سرن فرت سرازی دافرت و پزفرکان
ررجسو ای در فدمت فلفا حض ر دافوند ک دارای آااری نیز ر دندا ازجمل اا افرراد
میی ان ر ار هیثم ،ار فلف ن ،اسلاش ر سلیمان اسرائیلی ،ار رض ان و عمار ر علی
م صلی افاره نم دا ار فلف ن ،از ف د ااری ررجای نگذافت ،اما اسررائیلی ،فیلسر ف
و طبی

اه دی عالوه رر چند رساوۀ فلسرفی ،آاراری درررار پزفرکی نیرز ن فرت کر

رسیاری از آنها ر زران یی یرجم فدا) (Walker,Ibid:178وی ن ینها ر جل
دقیق یر اه داان ر عل م پزفکی کم

ی ج

کرده است ،رلک یرجمۀ ررفی یلقیقات وی در
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انوقال عل م پز فکی اعراب ر مکو

ساورن نقا مهمی رر عهده دافو است(همان)7601ا

عمارر علی م صلی ک ر گفوۀ گاسو ن از ررزردیررا و مبوکریررا چشرمپزفرکان
دنیای عرب است ،در دور اولاکم ر اوج فهرت رسید و کواری در رراب ریمراریهرای
چشم ر نام وی یأویف کردا وی اروکارایی در روآ جذب مجردد آب مروارارد دافرو
فی عالج اوعی ف د

استا(همان7671؛گاسو ن791؛ ر رو  )972 19066،وی در کواب اومنوخ
دقت و اروکاری ریا از معاصر ف د ار عیسی مؤوف اووذکره ر کار ررده ر د ،اما کوراب
اووذکره ک کامط یر ر د در زمینۀ ریماری چشم ر کواب اصلی یبدرط فدا(حوی)622 19066،
ار رض ان ،از داگر دانشمندانی است ک ی سل اومسونصرر رر رااسرت پزفرکان مصرر

منص ب فده ر دا عالوه رر رساو های معروف او علی ار ر الن و کوراب دفر مضرار
ا ردان فی مصر ،رااد از کواب اوناف او ر عالوه ریا از صد رساوۀ داگرر نرام رررد کر
رسیاری از آنها اکن ن ناپداد فده استا) (Walker,Ibidوی دارای آااری از جمل یفسیر
رر مقا ت اررعۀ ر لمی س و فرح هنر جاوین س و اار ک چر داگرری رر نرام کوراب
در زمین ط ر ده استا(می وی766 19029،و  )727عالوه ررر
اوناف فی یعلیم صناع او
اا دانشمندان ،افراد داگری نیز وج د دافوند ک دارای آااری در اا زمین ر دهاند کر
اکن ن وج د نداردا(همان)7671

ا

 .4. 2. 2ریاضیات

در زمینۀ رااضیات ،علی ر عبرداورحم رر ار نس و ارر هیرثم از رااضریدانران
ررجسوۀ اا دوره ر فمار میروند ،اما فهرت ار هیثم ریشور در فیزا

و ارر ار نس

در رااضیات استا ار ا نس رااضی دانی کامط و از اووی کسانی رر د کر فرمر وی در
مثلثات کروی سافت کر پریا از کشرف وگراراوم دانشرمندان از آن اسروفاد رسریاری
میکردندا(گاسو ن)7219067،

ا

 .5. 2 .2ادبیات

در زمین ادریات ،رسیاری از افرادی ک ااری از ف د رر جرای گذافرو انرد در دار ان
انشال فاطمی فدمت می کردندا از جمل اا افراد ،ار اولس علی اوشارشروی اسرت کر
کواردار فخصی عزاز ر د ک چندا کواب ن فت از جمل اورداراات از او رراقی مانرده
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استا ار سعید ملمد عمیدی نیز مو وی دا ان انشال ر د و آااری از ف د ررجرای نهراده
استا مبشر رر فایر

نیرز کوراب معرروف مخوراراولکم و ملاسر اوکلرم را در دور

اومسونصر نگافتا اا کواب ر زران های گ ناگ ن یرجم گرداد و از جنب های یعلیمی
و یهذابی م رد ی ج و اهومام جدی قرار گرفتا در زمینۀ مراسالت هم آااری از جمل
اوبیان یأویف علی ر فلف و قان ن دا ان اورسائط یأویف ار صیرفی ررجای مانرده اسرتا
مهم یرا دانشمند نل ی عهد فاطمی ار رارشاد ر د ک دو اار مشره ر جمرطاوزجراج و
مقدم ای در صرف و نل از او راقی مانده استا)(Walker,Ibid:177-178

 .6. 2 .2شعر

از داگر ح زه های ادری ک در اا دوره م رد ی ج ر د ،فعر است و آااری در اا
زمین پداد آمدا ار هان ی اکی از فاعران معرروف دور نخسرت فراطمی اسرت کر در
دور منص ر و معز مالزم آنان ر دا یمیم ر معرز از داگرر افررادی اسرت کر در دور
فالفت ررادرآ عزاز فاعری نامآور فد و در پااان عمر دا ان کاملی از فر د ررجرای
گذافت (Ibid:173).ناصر فسرو از معروف یرا فاعران و ادابان اار دوره اسرت کر
آاار مشه ری از ف د ررجای نهاده استا اگر چ ر عقید واکر ،رر دفر اری مرییر ان
ناصر فسرو را فاعری فاطمی دانست؛ زاررا ریشرور عمرر فر د را در فرارج از قلمررو
فاطمیان می زاسو است و ینها در دوره ای ک یاه در زمان اولاکم ررامرهلل رر مصرر سرفر
نم دا را اار وجر د ،رر فاطمیران وارسروگی دافرت و رررای آنران فعاویرت مریکرردا
مؤادفی اودا فیرازی نیز اگرچ در پیکر عظیم فرعرای عررب زرران چنردان فرهریی
نیافت ،اما ررای اسرماعیلیان رعردی نمر دار اوج ادب فراطمی رر دا دار ان او در میران
اسماعیلیان طیبی فان ر فانۀ فعر ناصر فسرو در میان نزاراان میساادا عالوه ررر اار ،
در قرن آفر حک مت فاطمیان نیز فاعرانی وجر د دافروند کر عمردیاً غیرر اسرماعیلی
ر دندا ازجمل اا افراد میی ان ر عمار امنی ،ار منقذ ،ار ارریاوبخشرال ،طالئر ارر
رزا

و ار قالقس افاره نم دا)(Ibid:174-176

در ساار ح زه های علمی نیز در اا دوره آاار علمی وج د دافرو کر اوبور افرار
چنرردانی از آن در آاررار فاورفناسرران داررده نمرریفر دا در حر ز سیاسررت کر کورراب
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سراج اومل

یأویف ملمد طرط فی معرروف رر ارر ارریرندقر  ،درررار «سیاسرت و

حک مت ف ب» نم ن ای از آاار اا دوره ر فمار میرودا ن اسرند اار کوراب را رر
حامی و مخدوم ف د «مأم ن» وزار فاطمیان اهدال کردا (Ibid:179در زمینۀ جغرافیا نیرز
آاار ناصرفسرو و مسبّلی جاو

ی ج است(کاه )099- 22219022،ا

 .3مراکز علمی شکوفایی دانش در دورة فاطمیان
از جمل نشان های فک فاای علمی در دور فاطمیان ،یأسیس مؤسسات علمی مانند
جام ا زهر ،داراوعلم ،کوارخان های رزرد و رصدفان است ک فاورفناسان نیرز رردان
افاره نم ده اندا اا مؤسسات در رونق رازار علم و دانا در اا دوره رسیار یأایرگرذار
ر ده و ضم جذب دانشمندان موعدد از منراطق گ نراگ ن رر مرکرز فالفرت فراطمی،
زمین های آم زآ و یرریت رسیاری از دانشرج اان و ملققران در حر زههرای گ نراگ ن
علمی را نیز فراهم مری نمر دا در اار ن فروار رر مهرمیررا اار مراکرز کر در آارار
فاورفناسان انعکاس اافو است ،افاره میگرددا
 .1. 3االزهر

از مهم یرا مؤسسات علمی ک ر دست فاطمیان یأسیس گرداد و پرس از قررنهرا
یاکن ن نیز پاادار مانده ،ا زهر استا ر یعبیر گاسو ن ،جام ا زهرر همچر ن یراجی ررر
سر افوخارات فاطمیان میدرفشدا(گاسو ن )2919067،مسجد جام ا زهرر ،اووری مسرجد
جررام رسررمی دووررت فاطمیرران ررر دسررو ر فلیفرر اومعررز فرراطمی ی سررل جرر هر
سیسیلی(صقلی) کارگزار ررجسوۀ فاطمیان ،در قراهره رنرا گرداردا ا زهرر در دهر هرای
نخست مسجداصلی سپاه ،حک مت و جامعۀ اسماعیلیان مصر رر د(همران)771ا آدام مورز،
جام ا زهر را ادامۀ فان ای دانسو ک عزاز در سال  062در کنار مسرجد ازهرر فرارد
و آن را ر  07عاوم افوصاق داد ک هر جمع ری نماز ظهرر و عصرر مجلرس علمری
ررپا می کردندا(موز )72619022،در اا جام از هنگام یأسیس قرآن و فق یدراس مریفرد
و یعداد رسیاری از طالب از نقاا گ ناگ ن مماو

اسالمی ررای یعلیم رر ا زهرر روی

می آوردند و هر گروهی رواش مخص ق ر ف د دافوند ،مانند رواش فرامیان ،اارانیران،
مغرریان وداگر رواشهاا(زادان )67719066،واط دورانت می گ اد 1ا زهر ر یردراج یبرداط
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ر مرکزی گرداد کر طاوبران علرم از سراسرر جهران اسرالم رو سر ی آن مرینم دنرد،
همان گ ن ک دانشگاه پاراس صد سال پس از ا زهرر ،مرجر همرۀ دانشرج اان اروپرا
گرداده ر دا علمای معروف نیز از مناطق مخولف جهان اسالم ر ا زهرر مریآمدنرد یرا
عل م گ نراگ ن را رر ج انردگان دانرا ریام زندانر فراگردان رررای یعلریم هزانر ای
می دادند و نر اسروادان مقررری دراافرت مرینم دنردا(دورانرت )776- 772 19020،در دور
اولاکم ،ا زهر یجداد رنا گرداد و م ق فرایی نیرز ررر آن قررار داده فردا در اار دوره
همچنی ررای ا زهر سرپرسوی یعیی فد ک «مشرف» نامیده مری فرد و چهرار دسرویار
نیز دافتا(واج)77- 79 19062 ،

ار کلس اووی کسی ر د ک ا
ا زهر داار نم دا رنارراا ر ا

مرکز یعلیمایی ررای یدراس فق در جنر

مسرجد

معنا وی مؤسس و رنیانگرذار ا زهرر رر عنر ان ار

مرکز یعلیمایی ر دا) (Halm,Ibid:36-37ار کلس ،یدراس اوهیات عاوی را ررا غررور و
سرافرازی یمام در ا زهر رنیان نهاد و  07ی از فقها مأم ر یدراس در آن فردندا ریشرور
فاورفناسان همانند م رفان مسلمان رر اار راورنرد کر ا زهرر در اار دوره عمردیاً
اسماعیلی دافو و داناهرای داگرر در آن جراای ندافرو

افوصاق ر آم زآ مذه

استا ا زهر مرکز عقلی امپراط ری فاطمی و پااگاهی ر د ک معلمان دار و فقهرا رر
گسورآ یعلیمات مذه

اسماعیلی و یرریت داعیان و مبلغان میپردافونردا(یراراط اسرالم

کمبراج )776 19060،ررفی از فاورفناسران ماننرد گاسرو ن معوقدنرد رر اسروثنای اصر ل
عقااد ک مبونی رر یعاویم مذه

یشی (اسماعیلی) ر د ،ا زهرر رر نر عی مدرسرۀ جرام

ردل فد ک در آن عرالوه ررر یعراویمی کر صررف ًا جنبرۀ اسرالمی دافرت ،دانراهراای
مانند رااضیات ،نج م ،حکمت طبیعی ،طر  ،صرناا مسروظرف و فلسرف نیرز یردراس
می فد(،گاسرو ن)7219067،ا اما هاوم معوقد است اا مرکز را دف ار میفد دانشگاه ف اند؛
زارا در آن فقل فراعت رر طبق مذه
فهرا و م اج

اسماعیلی آم زآ داده مریفرد و مدرسران آن

دراافت میکردند ،ردا معنا ک مرکز یعلیمی ا زهر ر احومرال قر ی

فقل در دور وزارت ار کلس و فالفت اوعزاز وج د دافرت و در دور اولراکم اار
مرکز رر فاو د کامالً جدادی اسو ار گرداده استا) (Halm,Ibidرر هرر حرال ،صررف
نظر از ح ز فعاویت ا زهر ،جااگاه علمی آن در دور فاطمیران ،مر رد یأایرد و اذعران
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فاورفناسان قرار داردا
 .2 .3دارالعلم

مؤسسۀ علمی داگری ک در دور فاطمیان از جهت ین ع علمی و مرذهبی ،اهمیوری
فرایر از ا زهر دافت ،داراوعلم فاطمی ر دا رر فالف ا زهر ک غاوباً ار

نهراد علمری

واوه اسماعیلیان فنافو می ف د ،در م رد داراوعلرم یقرابراً ایفراش نظرر وجر د دارد کر
نهادی فرامذهبی ر ده ک عالوه رر حض ر دانشمندان از اداان و مذاه

گ ناگ ن ،عل م

مخولف نیز در آن یردراس و پرووها مریفرده اسرتا هانسربرگر داراوعلرم را نهرادی
دانشگاهی دانسرو اسرت کر در سرال  096قمرری ی سرل اولراکم یأسریس گردارد و
م ض عات مخولفی در آن یدراس میفدا وی را اسروناد رر رواارت مقرارزی در مر رد
حماات های ماوی و علمی اولاکم از داراوعلم و فرراهم رر دن زمینرۀ یلصریط و یلقیرق
رااگان ررای همگان ،می گ ارد 1اار رواارت رر روفرنی حکاارت از حماارت فعا نرۀ
حک مت از یعلیم و یرریت و دانا اندونزی حکاات میکنردا(هانسربرگر)727- 720 19062،

ر گفوۀ رااارد واج اا اقدام اولاکم فهرت و اعوبار فراوانی ررای قاهره رر ررار آورد و
را ریت اولکم رغداد و مراکز یعلیمات عاوی اسپانیا ررارری میکردا اا مرکرز رر قراهر
فاطمی همان فدموی را کرد ک اسکندرا ر ر اوس (واج)77 19062 ،ا پطواکرر اار نهراد
رزرد را جداد و ری سارق دانسو ک ی سل فاطمیران رررای ملققران و دانرا پووهران
رنیران گذافرو فررد و در رردو یأسرریس رر هرریچ فرقر و مررذهبی افوصراق ندافررتا
) (Walker,Ibid:44&172هاوم نیز معوقد است جهان اسالم در سرده هرای میانر دارای
مؤسس ای علمی نب د ک معل مات جام ا طراف در همۀ زمین های علمی را ر طاوبران
علم عرض نمااد؛ ینها ا

اسوثنا وج د دافت و آن داراوعلمی ر د کر ی سرل اولراکم

فاطمی رنیان گذافو فدا) (Halm,Ibid:71وی را اسوناد ر ن فو های مسبلی مریگ ارد
در اا داراوعلم ،عل م مخولف یدراس می فده و دانشمندان مخولرف از جملر فقیهران،
ملررداان ،وغررت دانرران ،نل ارران ،پزفررکان ،من قیرران ،رااضرریدانرران ،منجمرران و داگررر
انداشمندان در آن ر یدراس و پووها میپردافوندا از اا رو ،اا عقیده را کر آنجرا
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داراولکم نام دارد نمی پذارد؛ زارا «حکمت» ر معنای فاق ،دانا مکو م اسرماعیلی
اعنی «علم راط » رر د کر رر وسریلۀ امرام و از طرارق داعیران رر اوویرالاعنی مؤمنران
اسماعیلی یعلیم داده میفد؛ درحاوی ک داراوعلم فاطمی در فردمت دعر ت اسرماعیلی
نب د ،رلک در فدمت همرۀ کسرانی رر د کر در علر م غیرر دانری یخصرص دافروندا
)(Ibid:71-72

جرجی زادان داراوعلم را مشار ریت اولکمۀ عباسری دانسرو و مریگ ارد منظر ر از
یأسیس آن اا ر د ک در آنجا مانند ریت اولکمۀ ،عامرۀ مرردم رر صر رت رااگران رر
م اوعر  ،مباحثر و اسونسرام کوراب رپردازنردا(زاردان )60719066،امرا هراوم معوقرد اسررت
ریت اولکم عباسی ریشور کوارخان و مؤسس ای ررای یرجم ر د ،در حاوی کر داراوعلرم
فاطمی ا

مؤسسۀ علمی جام ملس ب میفدا ر عقید وی اوگر ی واقعری داراوعلرم

حاکمی ،داراوعلمی ر د ک ی سل فاپ رر اردفیر ،وزار رهالاودوو دالمی در کررم رنرا
نهاده فدا می ی ان یص ر نم د ک اولاکم از طراق داعیان ف د در عراش اطالعات دقیقی
از آن ر دست آورده ر د و همی امر او را ررانگیخت یا در قلمرو ف د ر همان فی ه و
حوی سخاوتمندان یر از آن ر پیشرفت و یرقی علر م کمر
پیروان ف د را را ربردا فراهد وی ررر اار م لر

نمر ده و سر ح فرهنر

نیرز اار اسرت کر اار داراوعلرم

ینهادوازده سال پس از داراوعلم فاپ ر یأسیس گردادا)(Halm,Ibid

نق ۀ اوج فک فاای داراوعلم در دور اولاکم ر ده است و پس از آن ر نظر نمیآارد
نقا مهمی اافا کرده رافدا ظاهراً در دورههای رلرانیِ دوورت فاطمیران ی سرل افضرط
وزار دووت فاطمیان ر د الی داراوعلم یع یرط(مورز )72219022،و در دور اآلمرر دورراره
فعال گرداد ،اما پس از مدیی ررای همیش یع یط گردادا در سال 772قمرری ،داراوعلرم
درمکان جدادی یأسیس گرداد و یا پااان دور فاطمی فعال ر د ،امرا ظراهراً رر ولرام
اهمیت علمی قارط مقااس را داراوعلم حاکمی نبر ده و ریشرور پناهگراهی رررای دعر ت
اسماعیلی ر ده استا)(Halm,Ibid:82-87

 .3 .3خزائن الکتاب(کتابخانهها)

یأسیس فزائ اوکواب اا کوارخان از اقدامات جاو

ی ج فلفای فاطمی ررای فراهم

نم دن زمینۀ یلقیق و فعاویت های علمی دانشمندان و داناپووهان ر د کر یعرداد آنهرا
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نیز رسیار ر دا کوارخانۀ قصر فاطمی اا کوارخانۀ امام مشه ریرا کوارخان ر د ک ی سرل
اوعزاز یأسیس فدا آدام موز پس از افاره ر رزرگی فزانۀ کواب عزاز و ذکر نقطق لهرا
در م رد یعداد کو

م ج د در آن ،ر مقااسۀ آن را کوارخان هرای غررری در آن روزگرار

پردافو و میگ اد در آن زمان یعداد کو

کوارخانۀ کلیسرای جرام فرهر کنسروانز 076

کواب  ،کوارخانۀ دار رنداکوی کمی ریا از صد کواب و کوارخانرۀ کلیسرای جرام فرهذ
رامبرد فقل  96کواب دافت؛ حال آنک کوارخانۀ فاطمی ر گفوۀ مقرارزی  629هرزار و
ر نقط ار واصط ریا از  972هزار جلد کواب دافو استا(موز )72719022،اا کوارخانر
موشکط از چهارده ایاش و یعداد ریفماری کواب در م ض عات مخولف در آن گرد آمده
ر دا ر گفوۀ گاسو ن در آن عصر اا کوارخان  ،اکی از رزرگوررا کوارخانر هرای جهران
اسالم و اکی از عجاا

جهان ر فمار میرفتا یعداد کو

کوارخانۀ فرارمی رر عقیرد

مقرازی صد هزار مجلد و نسط قرآن آن (،7222گاسو ن )7719067،ر عقید واط دورانرت
ری صد یا دواست هزار جلد(،دورانت )72219020،ر عقید فیلیرپ حوری دواسرت هرزار
جلد(،حوی )62219066،و ر عقید جرجیزادان حدود 9622هرزار جلرد رر ده کر هجرده
هزار جلد در عل م قدام و  6722جلد آن کو
کو

نج م ،هندس و فلسف ر ده و رراقی آن

اسالمی ر ده استا(زادان )0219066،ر گفوۀ واکر اا کوارخان از ولام یعداد و ین ع

مجلدات و نسخی ک در رردافت ،میرااست فگفتآفرا ر ده رافدا گزارآهاای کر
دررار ملو اات آن ر ما رسیده ،صرف نظر از ررفی اغراشگ ایها ،حاکی از آن اسرت
ک ر دف اری مجم ع ای کامط از کوابهای اا کوارخانر در جرای داگرری از جهران
اافت می فده استا ر عقید وی گرچ اا کوارخان  ،گنجینر ای ررا عظمرت از کوراب،
اسناد و ن فو های داگر ر د ،اما ررای اسوفاده عم م نب ده و وج د آن ضروریاً ر حیات
عقالنی و فکری پااوخت چیزی نمیافزودا)(Walker,Ibid:44

ر جز اا کوارخان  ،م ارد داگری نیز در ا زهر ،داراوعلم و مکانهای داگرر وجر د
دافررو کرر زمینرر و امکانررات زم ررررای اسرروفاد علمرری و پووهشرری دانشررمندان و
دانا پووهان را فراهم مینم ده استا در داراوعلم کوارخانۀ عظیمی وج د دافت کر ررا
حماات فلیف و ررفی دووومردان کواب های رسیاری فراداری و در آن قرار داده فرده
ر دا(واج )76 19062 ،وج د چنی کوارخان هاای را اا حجم از کوراب در آن زمران رسریار
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مهم و یأایرگذار ر فمار میرفو استا

 .4 .3رصدخانه

یأسیس رصدفان و فعاویتهای نج می از داگر اقدامات فلفای فاطمی ر ده اسرتا
در اا راسوا اولاکم دسو ر داد رصدفان ای رر روی ک ه مق م در فرش قراهره سرافو
ف دا در م رد اا رصردفان نیرز ایفراش نظرری وجر د نردارد و ررفری فاورفناسران
معوقدند اا رصد فان در همان زمان یکمیط فد و زاج حامی نیز در همی رصردفانر
ی سل ار ا نس یهی فد(،و ر ن )79619020،اما ررفی داگر معوقدند اا اقدام نایمام مانرد
و در زمان افضط دوراره پی گیری فرد و در نهاارت نیرز در مر رد سرافت رصردفانر
م فقیوی حاصط نشد ،اما زاج حاکمی چنردا قررن در مصرر و فرام مبنرای ملاسربات
نج می ر د و ر اندازه ای اافو های آن دقیق ر د ک را اافو های رصردفانر هرای داگرر
ررارری میکردا) (Walker,Ibid:89رنارراا ی ج همیشگی و گسورده ر اا دانا نب ده
و ینها در ررفی دوره هرا و ررر پاارۀ ف اسرت ار

فرخص رواج پیردا کررده اسرت و

نمیی اند نماد علمی حک مت فمرده ف دا

نتیجه
در م رد اصط وج د فک فاای علمی در دور فاطمیران ،علریرغرم نظرر یرداردآمیز
ررفی فاورفناسان ک معوقدند ف اهد م مئنی ررای رونرق علمری جاور

ی جر دور

فاطمیان وج د ندارد ،ررفی از آنان معوقدند عالوه رر رونق چشمگیر عل م دانی ر واوه
در ح ز مذه
ط

اسماعیلی ،در ساار ح زه های علمی نظیر فیزار  ،رااضریات ،نجر م،

و ادریات نیز آاار رسیاری در اا دوره ی وید فده ک ررفری از آنهرا در نر ع فر د

ری نظیر اا کم نظیر ر فمار میرودا ر عالوه وج د مؤسسرات علمری ررجسرو ای نظیرر
ا زهر ،داراوعلم ،کوارخان ها و داگر مراکز علمی ،گ اهی روف رر فک فاای علمری در
اا دوره ر فمار میرودا
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دادگاه فاورفناسانی مانند گاسو ن و فیلیپ ک حوی هرگ ن رونرق علمری در دور
فاطمیان را م رد انکار قرار دادهاند ،درست ر نظر نمیرسد؛ زاررا فر اهد موعرددی ررر
فالف آن وج د د ارد و وج د مؤسسات علمی موعردد و دانشرمندان گ نراگ ن و آارار
راقی مانده از آنان در ح زههای گ ناگ ن علمی هم نشان مریدهرد کر دانرا در اار
ی جهی دافو استا سرخ افررادی ماننرد

دوره نسبت ر دوره های پیشی رونق جاو

واکر ک در اا مر رد یردارد نمر ده و نیراز رر پرووهاهرای ریشروری در اار زمینر
احساس نم ده اند ،ر ط ر کلی پذارفونی نیسرت ،امرا رای جر رر روفر نبر دن ارعراد
گ ناگ ن علمی اا دوره ،رخا دوم دادگاه آنان من قی است ک اابات کامط اا ادعرا
نیاز ر پووهاهای ریشور و دقیقیری داردا
فک فاای علمی ر معنای وسی کلم  ،آنگ ن ک افرادی مانند هراوم ادعرا کرردهانرد
ردا معنا ک فک فاای علمی در ح زه های گ ناگ ن علمی وجر د دافرو و اار دوره
اکی از درفشانیرا دوره های یمدنی یاراط اسالم ر ده است ،دف ار ر نظر مریرسرد،
اما می ی ان از رونق نسبی رازار دانا در اا دوره سخ ر میان آوردا رررای نم نر در
ح ز دانا های مذهبی(اسماعیلی) در اا دوره پیشرفت چنردانی نسربت رر قبرط رم
داده و فاهد آن وج د دانشمندان ررجسو و آاار گ ناگ نی است کر از آنران ررر جرای
مانده استا در ررفی داگر از دانرا هرا ماننرد فیزار  ،طر

و نجر م ،افررادی ماننرد

ار هیثم و ار ا نس ن آوری های علمری دافرو و آارار ررجسرو ای را از فر د ررجرای
نهاده اند ،اما در ساار داناها م فقیت های نسبی وج د دافرو اسرت کر درمقااسر ررا
پیشرفت های علمی ک در ررفی مناطق داگر رر واروه در فررش جهران اسرالم حاصرط
گرداده ر د ،ر نظر نمیرسد چندان جاو

ی ج ر ده رافد و دسرتکرم فر اهد کرافی

ررای اابات آن وج د نداردا
رسرریاری از فاورفناسرران وجرر ررجسرروۀ فررک فاای علمرری در اارر دوره را در حرر ز
داناهای مرر ا ر مذه

اسماعیلی دانسو اند و ررفی از آنان رر انگیرز فلفرای فراطمی در

اا راب نیز افاره نم ده و یرداد نم دهاند کر حماارتهرای فلفرای فراطمی از فعاویرتهرای
علمی فامط پیروان ساار مذاه

هرم مریفرده اسرتا) (Walker,Ibid:178-180از سر ی

داگر هدف از یأسیس ریشور مراکز علمی نیز گسورآ مذه

اسماعیلی رر ده و یمرکرز
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عمد مراکز علمی رر دانا های دانی ر ده و آنچ سب

فک فاای یمدنی فاطمیان فرده

همی نگرآ ر عل م دانی ر ده استا در نویج نمیی ان گفت در زمینۀ فک فاای همۀ
داناها را نگاه و رواکرد یمدنسازی م ردپشویبانی فلفای فاطمی ر ده است ونمیی ان
انوظار ررنام رازی انداشمندان از آنان دافت و یرداد ررفی فاورفناسان در اا زمینر
میی اند جااگاه علمی دافو رافدا صررف نظرر از اار نکور  ،آنچر در عمرط رم داده
است ،رونق جاو

ی ج دانا در اا دوره را نشان میدهدا گفونی است فاورفناسران

ررفی از جنب های پیشرفت علمی در اا دوره مانند یفسیر و عل م قرآن ،حداث و فقر
ساار مذاه

اسالمی و ررفی ح زههای داگر علمی را م رد ی ج قرار ندادهاندا
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