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 دانشمندان ایرانی هایشگفتی

 های پس از اسالمدوران باستان تا دورهاز 

 1مجید خالقیان

 13۹۶2 یورشهر 31

 

ایران در طول تاریخ چند هزار ساله خود دانشمندان و اندیشمندان فراوانی را به خود دیده است و این 

داشتند و اند. دانشمندان ایرانی در سطح جهانی شهرت انجام داده دانشمندان کارهای ارزنده و قابل توجهی

 اند.های کارهای آنها یاد کردهمورخان از شگفتی

از اسالم اصال دانشمند  یشپ یرانا گویندینادرست م یدر اظهارات ایعدهاست که  یچندشوربختانه 

استان، ب یراندانشمندان ا یم،است چرا که اگر به منابع پس از اسالم نگاه کن یباظهارات عج یننداشته است!!! ا

 یدر حال این شده است. یادکه فراوان از آنها  یهاند؛ از جمله بزرگمهر و برزوبوده یو دانشمند یرزنماد خردو

 اسناد و ی،عرب یو  پس از تهاجم خلفا یاز جمله پس از تهاجم الکساندر مقدون یرانا یخاست که در طول تار

باستان به جا مانده، اما نام  یراناز ا یمو عل ینابود شدند و شوربختانه با آنکه آثار فراوان هنر یمدارک فراوان

نده ارز یواقع کارها در است. یدهاند به دست ما نرسکه در ساختن آنها نقش داشته ییهاو گروه یدآورندگانپد

 یرانیباستان بوده است و همه دانشمندان ا یراندانشمندان ا یپس از اسالم در ادامه کارها یرانیدانشمندان ا

 .ها ارجمند هستنددر همه زمان

  

                                            
 تهران دانشگاه تاریخ، ارشد کارشناسی آموخته دانش - 1

اند و در اینجا با توجه به نزدیکی موضوع در پایگاه خردگان منتشر شدههای گوناگون این نوشتار حاوی چندین مطلب است که در تاریخ -2

 عالوه بر آن نوشتارها مطالبی هم به صورت ویژه افزوده شده است. شوند.آنها به صورت یکجا ارائه می
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 وار به دانشمندان ایران باستانفهرستنگاهی 

 و در ادامه درباره برخی آوریمیباستان را م یرانا یشمنداندانشمندان و اند ینتراز برجسته ینام چند ینجادر ا

 دهیم.از آنها بیشتر توضیح می

 

 هوشتانه 

ک: )ن. هخامنشیان دوره –بوده است(  یتدموکر یعنیاتم  یه)هوشتانه استاد مبتکر نظر یمیاگرک

Smith, 2002).    

 

 (یسآرتاخه )آرتاخا 

 .(1۸۶ص : 13۹2 ی،سام)ن.ک:  هخامنشیان دوره –آبراهه آتوس(  یرانسازه )از مد یبه مهندس آگاه

 

  دختآرتابانو 

 .(3۸ص : 13۷۸ ،علوی)ن.ک: اشکانیان  دوره –( دار کشورخزانه) اقتصاددان

 

 مهراسپندان آذرباد 

 انیانساس دوره –پس از اسالم(  یاتاشخاص در ادب یرگذاترین)از تأث یباد یشمند،(، اندیم)حک فرازمند

 .(1۰۶-۸3صص : 13۸۴، پور یانسبز)ن.ک: 

 

 باربد 

 .(Tafazzoli, 1988) ساسانیان دوره –( یقیگذار در دانش موس یردان بزرگ )از اشخاص تأثموسیقی

 

 پزشک بروزیه 

و  ورپ یانسبز) ساسانیان دوره –گوناگون  یهاآشنا به زبان یشمند،پزشکان(، اند یشوای)پ پزشک

 .(1۰۸-1۰۷صص : 13۹2، حسن زاده

 

 بختگان بزرگمهر 

 ساسانیان دوره –در دوره پس از اسالم(  یو کاردان ی)نماد خردمند یروانخسرو انوش یرو وز اندیشمند

(Khaleghi Motlagh, 1989). 
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 دانشمندان دیگر

 گذار بودند: یرتأث یاراشخاص نام برد که بس یناز ا توانیم ینهمچن

 (در زمان هخامنشیان آبراهه آتوس یران)از مد بوبراندا/ بوبارس 

 کرد( یامبریپ یکه ادعا یو هنرمند یلسوف)ف مانی 

 بهرام گور( یر)وز مهرنرسی 

 دان(. یقی)موس نکیسا 

 

 دارند: یخیکه جنبه تار یااسطوره ینوشتارها در

 شده است( یادپزشکان که در اوستا از او  ین)از نخست ثرتیه 

 هوم شد( یاهکه آشنا به فشردن گ یکس یننخست ید،)پدر جمش ویونگهان 

 گشتاسب( یرو وز یلسوف)ف جاماسپ 

 (تاقدیس سازنده) برزین جهن 

 

 (Ostanes) «هوشتانه»های شگفتی

ستاره  ی،در معمار یمثل آثار یمدار یقابل توجه یاربس یآثار باستان آنکهعالوه بر  انیهخامنش اندر دور

 . است شده یاداند، دانسته« اوستَن» یا« هوشتانه»آن را  یکه پارس« اُستانس» نامبه  دانشمندی... از و یشناس

 یاافسانه هاییتروا شماریو  یامیزندرا با افسانه ب یخعالقه داشتند که تار هایونانی یشه،هم مانندالبته 

 یمو تعلروند اند نزد هوشتانه خواسته یونانیاز دانشمندان  یاریاند که بسکرده یادها اما همان اندردهنقل ک

 .نقل شده است که شاگرد هوشتانه بوده است دانند،یم یاتم یهکه او را مبتکر نظر «یتدموکر». درباره ینندبب

که قطعا پژوهشگر به روز و آگاه به منابع  نداموارد گفتهدست  ینو از ا یدرباره جادوگر یسخنان

 ایکه درمورد جادوه یزهاییبه آن چ 21در قرن  ید. ما نباگذاردینوع نگرش آن زمان م یها را برپاآن یخیتار

 یاریسبرجسته بوده است که ب قدرینآن شخص ا یمدقت داشته باش یدبلکه با یم،توجه کن گویندیهوشتانه م

ان با )گفتگوی مجید خالقی ینندبب یماند نزد او بروند و تعلقصد داشته یونانیو دانشمندان  یشمنداناز اند

 .(11، ص ۶۴۷، ش 13۹۶ یورشهر 22 روزنامه ستاره صبح،
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 ، بانوی اقتصاد ایران باستان«آرتادخت»

که آرتادخت از زنان  یدنمایم ینبوده است. چن یدار کشور در دوران اردوان چهارم اشکانبانو آرتادخت خزانه

شده  یادهم از او  انیدر دوران ساسان یانسال پس از اشکان یانکه سالچرامشهور دوران باستان بوده است 

 .است

دار به نام آرتادخت خزانه یدارزانهخشود که در آن دوره، یم یدهد یزمان اردوان چهارم اشکان یعدر وقا

شده است  یدهدار زن باشد که برگزخزانه یناو نخست یدزارداتستان( و شاه یکانکشور بوده است )به استناد مات

 .(3۸ص : 13۷۸ ،علوی)ن.ک: 

  

 «آذرباد مهراسپندان»گار سخنان تأثیرات ماند

 اهیگسال جا یهاکه سال یاز خردمندان بزرگ دوره ساسان یکی« آتروپات مانسپندان» یاآذرباد مهراسپندان 

 .موبد موبدان را داشته است

از گناه  یو دور یشیاند یکدرباره ن یشدر نوشتارها یمانده است. و ینوشتار به جا ینچند یاز و

با  یکیگفت نزد توانیدارد که م یشنهادهاییماه پ یروزها یژهو یدرباره کارها یندارد و همچن ییاندرزها

 دارد. یامروز یبهداشت و روانشناس

اد آذرب یداشتند و اندرزها یرانیدر فرهنگ و تمدن ا اییژهو یگاهجا یمانهحک یاندرزها یصورت کل به

عرب  و یرانیبزرگان ا یمانهسخنان حک یسهاست که به جا مانده است. با مقا ییهااندرزنامه یناز کهن تر یکی

ل قاب یرباستان تأث یرانا یاندرزها که شودیآذرباد مهراسپندان، آشکار م یدر دوران پس از اسالم با اندرزها

 رانییکه عناصر فرهنگ و تمدن ا یاندر دوره عباس یژهاند به وبعد از اسالم داشته یمانهدر سخنان حک یوجهت

 .(۸۴-۸3: صص 13۸۴، پور یانسبز) شد یدادر سطح جامعه هو یشاز پ یشب

 

 و درمان بیماران برای خشنودی خداوند« پزشک یهبرزو»

پزشکان را در آن دوران داشته  یشوایپ یگاهکه جا یروزگار ساسان یندر دوره زر یرانپزشکان ا یناز بزرگ تر

 .است

از  «و دمنه یلهکل»مانند برگردان )ترجمه( انجام داده است.  یاارزنده یهاکار یدر کنار پزشک یهبُرزو

 باشد. یها مزبان یگراو از د یو آگاه یو یاست که نشانگر دانش باال یشهابرگردان ینبرجسته تر

ست با ا یهاز زبان برزو یمو دمنه که به ظاهر نگاشته بزرگمهر حک یهکتاب کل یبطب یهباب برزو در

اه ر ینو از ا آموزدیرا م یعلم پزشک ی،که پس از آموزش مقدمات شودیشروع م یهبرزو یاشاره به دوران کودک

، پول، : لذتشودیم یددچار ترد زچیانتخاب چهار  ینب یزندگ یوه. او در انتخاب شیابدیدست م یاربه اموال بس

راه آخرت و زهد را بر  یت،در نها یار،بس یفکر یهاپس از چالش یرانیفرزانه ا ین. ایثواب اخرو یاشهرت و 
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مردم را  یروح یدردها ی،پس از مدت یول پردازدیم یمارانحق به معالجه ب یتکسب رضا یو برا گزیندیم

 یقتحق جهی. نتپردازدیم یاندر اد یقبه تفحص و تحق یدهز طبابت کشسبب دست ا ینو به هم بیندیتر ممهم

 ینکه از ا فهمدیم یهخود است. برزو ییدو تأ یگرانمحکوم کردن د یارباب مذاهب برا یاز خودخواه یاو حاک

 هبو اقدام  یاخالق یلاز رذا یخوددار یعنی یانقدر مشترک همه اد ینبرسد، بنابرا یقتبه حق تواندیراه نم

 به او یدبه خواست خداوند و ام یترضا ی،تقو یتچون توکل به حق، رعا یو امور گزیندیاعمال صالح را بر م

نشان  یبرا یمانهحک یهاو پند یلتمث هاییهآن از تشب یانو در شرح و ب دهدیرا سرلوحه اعمال خود قرار م

-1۰۷صص : 13۹2، حسن زادهو  پور انیسبز)کند یو اعتبار آخرت استفاده فراوان م یادن ارزشییدادن ب

1۰۸). 

 

 راز هنر پارسه

و  هایرهت یهنر هاییوهچرا که از ش هستندارزشمند  یاربس یهنر ید( از دیدپارسه )تخت جمش هایکاخ

است و  یدستاورد هنرمندان فراوان بینیمیکه در پارسه م یادبودهاییمردمان گوناگون بهره برده است. 

های پارسه ای در کاخ. از نظر معماری و محاسبات هم موارد پیچیدههزاران ساله آنهاست یهابازگوکننده تالش

 شود.دیده می

 دانیمی! میرد؟گ یهمه هنر گوناگون جا ینا ی،چرا کوشش شده است در هنر هخامنش یبه راستاما 

 اند؟!هیدرنج را به جان خر ینا یانتر است؛ چرا هخامنشساده یارهنر، بس یک یژهو روش و یوهش یکاز  یرویکه پ

در  یفراوان هاییرهکه ت یابیمیدر م کنیم،ینگاه م یانهخامنش ییفرمانروا یکه به چگونگ هنگامی

ها و مردان گوناگون با چهره یداست،پارسه پ یهاداشتند. همانگونه که از نقش برجسته یجا یشاهنشاه

 دیگر،یکهنر در کنار  همه ینا یگفت گردآور توانیها منکته ینپوشاک گوناگون نقش شده اند. با نگاه به ا

 یادآور ریگد ی. به گفتارباشدیم یهخامنش یگوناگون در شاهنشاه هاییرهاز پاسداشت فرهنگ و هنر ت ینشان

رقرار ب یوندرا از خود بدانند و با آن پ« پارسه» ها،یرهکه همه ت یآن دوران است به گونه ا یفرهنگ هاییاستس

 یهنرها ریاز تأث یدته است و البته نباشگذا یبر هنر هخامنش یفراوان یررودان تأث یانهنر م ینب ینا در کنند.

 در پارسه غافل شد. ینرودان و همچن یاندر م یرانفالت ا یشینپ

نکته را  ینموشکافانه و زمان بر دارد و هم هاییو خردورز هایهنر نشان از بررس ینشدن ا زیبا

های کاخ های پارسه از نظر محاسبات و از این روی عالوه بر پیچیدگی پارسه خواند. یبز عجاا یکی توانیم

 های پارسه را تدوینمعماری باید گفت اندیشمندان خردمندی با یک بینش عمیق و با هدف خاص ساختار کاخ

 اند.کرده
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 پس از اسالم یرانا یو گنبد در معمار یوانبازگشت دوباره ا

راه  یساسان یباستان در معمار یایپوشش دهانه در دن هاییکتکن ترینیشرفتهاز پ یکیساخت گنبد به مثابه 

 آباد فارس بود. یروزخود در کاخ ف ییو شاهد اوج شکوفا پیمودیتکامل م

همچون  یگریبه همراه عناصر د یراننخست پس از اسالم در ا یهاسده یعنصر در معمار یناما ا

د. ساخت نش یدهد یگرد ینیتزئ یبود( و کنگره ها یدهبه اوج شکوه و عظمت رس ینمدا یوانا ی)که در بنا یوانا

و سازندگان پوشش  کردیم یرویپ یشبستان یاز الگو یرانپس از اسالم در ا یننخست یهامساجد سده

 .دادندیم یحستون دار ترج یهابزرگ را به شبستان یهادهانه

 بازگشت یرانا یبود که گنبد دوباره به معمار یسامان یلاسماع یرو در مقبره ام یدر قرن چهارم هجر

در قرن پنجم  یمسجد جامع قروه و سپس گنبدخانه نظام الملک )همگ یزد،دوازده امام در  یو در ساخت بنا

عناصر  ینتریاز اصل یکیمسجد بازگشت و به مثابه  یمشابه به معمار یابه گونه یزن یوان( به کار رفت. ایهجر

 ساخت مسجد را دگرگون کرد. یالگو

و  یصفات جمال یگاهکنند، تجلیم یانب یاسالم یکه درباره گنبد در معمار یاز موارد یانگراسنت

 ی،اکبر)ن.ک:  دانندیاز اصل کثرت در وحدت و وحدث در کثرت م یلیتمث یاست و آن را نماد یاله یجالل

13۹3). 

 

 پدر علم جبر یخوارزم

. سازندیرا آشکار م یشواال یگاهآثار او، جا یول یستدر دست ن یخوارزم یاز زندگان یدرست یهرچند آگاه

 یینروافرما ی،خوارزم ی. کاردانشودیشناخته م« جبر»که با نام پدر علم  یرانیشناس بزرگ او ستاره دانیاضیر

 .بهره ببرد یآن دوران را هم وادار کرد که از و

 ت.مانده اس یادگار به او از –است  ینام خوارزم یافته دگرگون که – اییانهدر دانش را «یتمالگور»نام 

را به عنوان  یشمس یهجر 13۶2مطابق با  یالدیم 1۹۸3( سال یونسکوملل متحد ) یفرهنگ سازمان

 ینخواست که در ا یونسکوعضو سازمان  یو از کشورها یدبرگز یسال وفات خوارزم ینهزار و صد و پنجاهم

در  نانییو یاتاضیبا ر یهند یاضیاتر یوندپ یممستق یرفن جبر و واسطه غ یانگذاربن ی،خوارزم یادسال به 

 .(2۴ص : 13۶۹ی، آزرم) او برگزار کنند یمراسم بزرگداشت برا ی،قلمرو دانش و فرهنگ اسالم

 

 یو اخالق فراموش شده پزشک یراز یایزکر

ه ک یدباش یدهرا در آنها د هایییژگیو و یدپزشکان آزرده خاطر شده باش یروزها از رفتار برخ ینممکن است ا

 یگونه پزشکان انتقاد کرده و از اخالق پزشک ینبه ا یشسالها پ یراز یای. جالب آنکه زکریستن یکوچندان ن

 .آورده است یانسخن به م
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داشت و به درمان  نیدستابه ته یا یژهو یکردار بود که مهربان یکخوش خو و ن یمرد یراز یایزکر

 .پرداختیآنها م

د. زاده ش یر یکه در شهر باستان یرانیبزرگ ا یشمند(، پزشک، دارو ساز و اندیمیدان)ش کیمیاگر

 بسیار -کهن دوران در هم آن – یراز یدر دانش جهان دارد و کارها یا یژهو یگاهجا یارزشمند و یادگارهای

 .باشدیم یبزرگ راز یهاالکل و جوهر گوگرد از دستاورد یافتنشگفت آور است. 

خالق درباره ا یارزشمند یهانکته ی،راز یایزکر یژهو مسلمان، به و یرانیدر آثار پزشکان ا یطور کل به

 رسدیر مبه نظ یاست و حت یگفته اند تا به امروز خواندن یختگانفره ینکه ا یگفته شده است. موارد یپزشک

 انیآنها را در سه بخش در م توانیندازند. میموارد ب ینبه ا یا یژهنگاه و یگربار د یدبا یکان امروزاز پزش یبرخ

 گذاشت:

 :یدر پرداختن به حرفه پزشک یاخالق ینمواز یترعا -1

ر ب یادیز یدکسوت خود، تأک یشپزشکان برجسته معاصر و پ یاتبا توجه به نظر یراز

 ستهیاز آنها برخوردار باشد تا بتواند شا یدکه پزشک با کندیم یمتعدد یتیشخص هاییژگیو

پرداختن به  ی،در ظاهر و رفتار، رازدار یو آراستگ یطبابت باشد. به عنوان مثال، وارستگ

و  یاتعدم توجه به ماد یست،و ناشا یهودهب یاز اتالف وقت در کارها ریمطالعه، خوددا

مناسب در هنگام کار و احترام  یاد به نفساستفاده از طبابت به عنوان تجارت، داشتن اعتم

 .آیندیپزشک خوب به شمار م هاییژگیاز و یمار،گذاشتن به ب

 

 :یدر امور پژوهش یاخالق ینمواز یترعا -۲

ر اخالق د یترعا کند،یپزشکان ممتاز م یترا نسبت به اکثر یکه راز هایییژگیاز و یکی

را که از  یمطالب یو حت آوردیرا با ذکر مأخذ م یهر جمله و نقل قول ی،پژوهش است. راز

به  یمجهول آورده ام. و یسندهبا نو یکه از کتاب کندیم یدتأک آورد،یمأخذ ناشناخته م

ان خودش یینقل کرده اند که گو یرا به گونه ا یگرانکه مطالب د گیردیم دهخر یپزشکان

 .یستپزشک ن یستهکار، شا ینکه ا گویدیآن را انجام داده اند و م

 

 :یدر امور درمان یاخالق ینمواز یترعا -۳

اخالق، دقت، امانت و احساس تعهد  یتخود را موظف به رعا ی،هر اقدام درمان یبرا یراز

 ییاسااز شن یشپ یدگاه نبا یچکه ه کندیم ید. به عنوان مثال، تأکداندیم یمارنسبت به ب

 یکرده، به اقدام برا ییعامل را شناسا یده باکرد، بلک یزضد درد را تجو یعامل درد، داروها

از موارد پزشکان، درد چشم  یکه در برخ کندیم یدراستا تأک ینزدودن آن پرداخت. در هم
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 یدتأک ینشده است. همچن یداروها درمان کرده اند که منجر به کور یگرد یا یاکرا با تر

همچون زعفران که رنگ  -به ظاهر سودمند یداروها یدر مصرف برخ یرو یادهکرده که ز

. ینجامدب یقابل جبران یرغ یو حت یموخ یاست به عوارض کنمم گرداندیم یکورخسار را ن

 یهابرطرف کردن عالمت یمتعدد برا یاز به کار بردن داروها یدکه با افزایدیم ینهمچن

عامل باشند و با  یکمربوط به  یممکن است چند عالمت، همگ یراکرد، ز یمختلف خوددار

 .(۶-1صص : 13۸۷ یی،طباطبا) زدوده شوند یمدرمان عامل، همه آن عال

 

 رفت یااز دن یلسوفآمد و ف یابه دن یلسوفکه ف یدانشمند یناپورس

ها ها و دانشهماورد همه فن توانیرا م پورسینا!!  …و  یقیدانموس یلسوف،دان، ف یاضیر یشمند،پزشک، اند

دانشمندان جهان )سده چهارم و پنجم  ینو از بزرگ تر یرانیدانشمندان ا ینشده تراز شناخته یکیدانست. 

ردان کا یاریبس یها ینهو در زم اشتد همتایییب یبدن یروین ی،که افزون بر دانش اندروز ی(. مردیدیخورش

 .بود

ه زندان گرفتار آمد. هم ب یهمدان بود و زمان یفرمانروا «یلمیالدوله دشمس» یروز یاو در دوره ا

 از اصطالحات یارینگاشت. بس یفراوان یهادانش ادامه داد و کتاب یافتها به دردوره ینشگفت آنکه در همه ا

 .شوندمی خوانده …و« سنا یآو»مانند  ییبا نام ها یو یادبود یبرا یعلم

 نیاو در ا یهادر آن به مطالعه و پژوهش پرداخته، فلسفه است و نگرش یناکه ابن س یجمله موارد از

 .باشندیسودمند م یاربس ینهزم

 کرده،یم یزندگ یدر قرون وسط ینکهبا ا ینا: ابن سنویسدیم یناس یندرباره ا یری،محسن جهانگ دکتر

و  یعلم یاتح یدره تجددو یلسوفاننداشته است. او همچون ف ییقرون وسطا یشهو اند یههرگز روح یول

با  و شناختهیتجربه م ورا عقل  یهر امر یبوده و سند درست ید)رنسانس( مخالف هرنوع تحجر و تقل یفرهنگ

 ینو برهان روش یلتا دل یزیانکار چ یو برا نگرستهیخود به مسائل م یطفراتر از زمان و مح یدیسعه صدر و د

ممکن  یعقل یدرا از د یاشهود عرفا و کرامات اول یرو یناست. از ا هنهادیامکان م آن را در بوته یافته،ینم

 یاهشده عد امر باعث ینآنها پرداخته است. ا یفلسف یهبه توج یشاز رساالت و کتابها یو در برخ دانستهیم

. دنماییم یدپندارند، که به نظر بع یوحدت وجود یاو را صوف یانااح ینسبت دهند و حت یعرفان به و ینوع

 شیدر پ یانصوف و سلوک نپرداخته و راه و روش یرکه او هرگز به س آیدیبرم یو یاز مطالعه احوال و آثار یراز

 یعقل و استدالل بوده و براست بندیو پا یلسوفهمچنان عالم و ف یشزندگان یاننگرفته، بلکه از آغاز تا پا

 .(13۸3یری، جهانگ)ن.ک:  رفته است یااز دن یلسوفآمده و ف یابه دن یلسوفف
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 حکمت خسروانی سهروردی

 سهروردی یکی از بزرگ ترین حکیمان و فیلسوفان تاریخ ایران است.

ود، اما بشده یلتبد یرانا یظاهر یبه زبان حماسه یزبان فارس ی،ابوالقاسم فردوس یمبا حک تریشپ

ه خود ب «یحکمت خسروان»عالم مثال، در نظام  یبا انتقال آن حماسه به مرتبه ی،سهرورد ینالدشهاب یخش

که  یزگاه نبلکه آن یابدکرد تا نه تنها از آب و باد گزند ن یلتبد «یباطن یحماسه»کُربن آن را به  یهانر یرتعب

ز ا «یستسامان سخن گفتن ن»گاه که آن یژهوو به گیرد،یقرار م« خداوند نیازییباد ب یدنمعرض وز»در 

 .(۴۸ص : 13۹۴یی، طباطبا)ن.ک:  ددور بمان یبآس

 از ادب یبه وجوه یراندر ا یاسیس ییشهاند یخبر تار یدوم درآمد یدر نسخه دکتر جواد طباطبایی

 یشتریب لیبا تفص یزن یراندر ا یاسیس ییشهدوم زوال اند یفصل نسخه ینو در واپس است اشاره کرده یفارس

به  یظاهر یکه گذار از حماسه دادندنشان  و اندبحث کرده  یرازیمحمد حافظ ش ینالداز خواجه شمس

تداوم  و یرانا یخفهم تار یبرا یّتیکرد، چه اهم یدامغوالن به قلمرو شعر انتقال پ یورشکه با  ی،باطن یماسهح

 .)همان( داشته است یرانیان( ای)مل یآگاه
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 :هانامهها و یاریمایهبن

 .2۴ص . ۵. مهر ش یت. ترب«یخوارزم یبا دانشمندان مسلمان محمد بن موس ییآشنا(. »13۶۹)مهر  یدسع ی،آزرم

در  یعرفان یمو مفاه یاعتقاد یباورها یپس از اسالم و تجل یرانا یظهور مجدد گنبد در معمار(. »13۹3)خرداد  یعل ی،اکبر

 .۹۸، ش ۹اطالعات حکمت و معرفت. س «. آن

 .۹فلسفه. ش «. درباره عرفان ینانظر ابن س یاو  یناعرفان ابن س(. »13۸3و زمستان  ییزمحسن )پا یری،جهانگ

 :یدگویباستان م یراناز دانشمندان ا یخکارشناس ارشد تار یانخالق(. »13۹۶ یورشهر 22 چهارشنبه) صبح ستاره روزنامه

 11، ص ۶۴۷ش  «.دانشمندان دوران کهن ایران که بودند؟

 تهران: انتشارات سمت.. 2و  1. جلد یتمدن هخامنش(. 13۹2) یعل ی،سام

. فرهنگ. «یو فردوس یمتنب یمشترک حکم یممفاه یرانیا هاییشهدر کشف ر یجستار(. »13۸۴ ییز)پا یدپور، وح یانسبز

 .1۰۶-۸3صص . ۵۵ش 

بر فرهنگ و  یا یچهدر یبطب یهو دمنه و باب برزو یلهمقدمه کل(. »13۹2اصالن )زمستان  یرحسن زاده، ام ید؛پور، وح یانسبز

 .1۰۸-1۰۷صص . 2۰. ش یمیتعل یاتپژوهشنامه ادب«. باستان یراندر ا یتترب

اخالق  یرانی. مجله ا«یراز یایمحمدبن زکر یدگاهاز د یاخالق پزشک یارهایمع یبرخ(. »13۸۷محمود )بهار  یدس یی،طباطبا

 .۶-1صص . 2شماره  – 1. دوره یپزشک یخو تار

  .1، ش 1س. نامهیاستس. «ایران رهباای نظری درمالحظه» (.13۹۴ دی) جواد یی،طباطبا

 .یرمندهتهران: . باستان یرانزن در ا. (13۷۸) اهللیتهدا ی،علو
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