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  فصلنامه تاريخ اسالم

   32 - 7، ص29، شماره مسلسل 1386سال هشتم، بهار 

  

  مراكز علمي ايران در دوره ايلخانان

   *دكتر پروين تركمني آذر

بندي مغوالن به دين و مذهبي خاص موجب رشـد و بـاروري                عدم گرايش و پاي   

 و هاي اعتقادي و فكري و فرهنگي در ايران شد و بـه نـوعي مـساوات         همه گروه 

آزادي نسبي در تحصيل علوم براي همـه پيـروان اديـان و فـرق مـذهبي برقـرار        

گرديد و دانشمندان بسياري در مراكز علمي و مدارس شهرهاي بـزرگ ايـن دوره        

رصـد  : از جمله مدارس و مراكز علمي مهـم ايـن دوره عبارتنـد از             . گرد هم آمدند  

تمع شنب غازان، مركـز     خانه مراغه، مركز آموزش و تحقيق رياضيات و نجوم؛ مج         

؛ ربـع رشـيدي كـه مقـاطع ابتـدايي تـا             )حنفي و شافعي  (تعليم و تعلم علوم ديني      

بـه  ) حنفـي و شـافعي    (شد و عالوه بر علـوم دينـي           تحصيالت عالي را شامل مي    

آموزش علمي و عملي طب نيز تخصيص يافت؛ مدرسه سـلطانيه كـه بـه تعـاليم                 

و مدرسـه سـيار، مركـز آموزشـي         مذهب تشيع اثني عشري اختصاص پيدا كـرد،         

. جديدي كه به ابتكار ايرانيان، براي رفع نياز تحصيلي زندگي ايلي ايجـاد گرديـد              

هـاي مـذكور از خـدمات آموزشـي و رفـاهي جنبـي از جملـه                   هر كدام از مجتمع   

سرپرست، خانقـاه، دارالـسيادت، دارالـشفاء كتابخانـه و            دارالتعليم براي كودكان بي   

  .ردار بودندانتشارات نيز برخو

  

 مغوالن، ايلخانان، رصد خانه مراغه، شـنب غـازان، ربـع رشـيدي،     :هاي كليدي واژه

  .مدرسه سلطانيه

                                                 

  .استاديار پژوهشي پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي *



 

 

 

  
 

  

  

  

 مراكز علمي ايران در دوره ايلخانان

 

 

 

 

 

8

  مقدمه 

نهاد تعليم و تربيت در هر جامعه، رابطه مستقيم با فرهنگ، اعتقادات، باورهـا، دانـش و    

 اعتقـادات،   مغوالن نيز آموزش و پرورشي مناسب با      . نيازهاي مردم و طبقه حاكمه آن دارد      

آنان چون بر ايران غالب آمدند، بـا فرهنـگ ايرانـي ـ     . ها و شيوه زندگي خود داشتند دانش

دانشمندان و وزراي ايراني نيز نقش مهمي در احيا و اسـتمرار ميـراث              . اسالمي در آميختند  

  .فرهنگي اسالمي ـ ايراني ايفا كردند

در رويكردهـاي سياسـي و      ايلخانان به علت نداشتن تعصب به دين و مـذهبي خـاص،             

فرهنگي، نوعي تساهل و تسامح مذهبي در پيش گرفتند و همين امر، موجب آزادي نسبي               

در تعليم و تعلم علوم مختلف، از جمله تعاليم دينـي مـذاهب مختلـف اسـالمي و تأسـيس                   

مجامع علمي، آموزشي و تحقيقي شد كه در بسياري موارد با شرايط و امكانـات مـدارس و              

  .هاي امروزي منطبق است دانشگاه

  

  آموزش علوم در نزد مغول

. اعتقادات هر قوم نقش اساسي و بنيادين در چگـونگي و چرايـي تعلـيم و تربيـت دارد                  

مربيـان نيـز    . كنـد   نيازهاي اجتماعي و عاليق هر قوم، مواد آموزشي خاصي را ايجاب مـي            

جـوان و جـوان در      هـاي كـودك و نو       برخاسته از متن همان اجتماع، سعي در آموزش گروه        

  .جهت رفع نيازهاي جامعه خواهند داشت

هـاي مختلـف را    النـوع  شـان رب  اقـوام مغـول ابتـدايي بـا توجـه بـه نيازهـاي زنـدگي        

النوع جنگل، خورشيد، كوهستان و آسمان در نزد آنان از اهميت بـسياري               رب. پرستيدند  مي

 به او امر شده اسـت و در          چنگيز معتقد بود حكومت مغوالن از طرف آسمان        1.برخوردار بود 

  2.آورد ها، كوه بورقان را نجات بخش و پيروزي دهنده خود به حساب مي جنگ با ماركيت

آنهـا خـود را در   .  قـرار داشـتند  iها نشين، شمن در رأس طبقات اجتماعي مغوالن جنگل     

                                                 

i .شدشمن به جادوگر، پزشك، ساحر، موبد، كاهن و حكيم اطالق مي. 
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دخالت توانند    دانستند و مدعي بودند در ايجاد طوفان و عوامل طبيعي مي            ارتباط با ارواح مي   

خواستند   ها مي   مغوالن هنگام جنگ، براي به زانو در آوردن دشمنان، از شمن          . داشته باشند 

  3.تا با ايجاد برف و باران و طوفان موجب شكست دشمن شوند

بزرگان آيين بودا، به ساحري و      . مغوالن در ارتباط با ايغوريان با آيين بودايي آشنا شدند         

لت نزد سالطين مغول حرمت و منزلتي داشتند و از آنان      پرداختند، به همين ع     پيشگويي مي 

بخشيان در دربار مغـوالن، نقـش مربـي فرزنـدان دربـاري و              . شد  ياد مي » بخشي«با واژه   

  4.منشي سالطين و فرزندان آنان را برعهده داشتند

مغـوالن فاقـد    . الزمه پيشرفت نهاد تعليم و تربيت هر قوم، دسترسي آنان به خط است            

رسـاندند، ولـي زبـان     ها را شفاهي مي ت بودند و حتي در مناسبات سياسي، پيغام    خط و كتاب  

كردنـد و بـه مقـصد         هاي سالطين را حفـظ مـي        ايلچيان مغول پيغام  . شيوا و فصيح داشتند   

ها بـه سـخن مـسجع،         و عادت مغول در قديم االيام چنان بود كه اكثر پيغام          «. رساندند  مي

 5.»و بر زبان ايلچيان هم بـر آن نمـط پيغـام داده بـود              مصنوع و عبارات مغلق فرستادندي      

شد و حتي در انتخاب خان نيـز   فصاحت و نيكويي كالم در نزد مغوالن، امتياز محسوب مي      

شـده   به فصاحت و طنين زيباي صدا و اداي جمالت سرود گونه و شعر گونه رقبا، توجه مي 

  .است

 خط دربار و ديوان قرار دادنـد و از آن           ها آموختند و آن را      مغوالن خط را نيز از اويغوري     

 چنگيز بر آمـوزش خـط فرزنـدان مغـول           6.ها از مكتوب استفاده كردند      پس در رساندن پيام   

  .تأكيد داشت

كردند كه به زبان مـردم        هايي صادر مي    هاي جديدتر، فرمان    مغوالن با غلبه بر سرزمين    

دنـد از فارسـي و اويغـوري و         و از جميع اصناف كتبه مالزم بو      «. شد  همان محل نوشته مي   

ختايي و تبت و تنگقوت تا هرگاه كه به موضعي فرماني نويسند بـه زبـان و خـط آن قـوم                      

  7.»نويسند

توجه داشتند و چون به     ... مغوالن در ميان علوم به تاريخ، ستاره شناسي، طب، شيمي و          

بـه گذشـتگان    الفبا دست يافتند و خط آموختند به علت عالقه به سرنوشت اجداد و تفـاخر                
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دانـستن تـاريخ و حكايـات       . هايي روزانه از وقايع تهيه كننـد        خود، در صدد برآمدند گزارش    

هـاي آنـان، در نـزد     تاريخي و آگاهي بر گذشته و حال اقوام مختلف مغول و اجداد و نـسل           

را » روايـات كهـن   «مـادر چنگيـز     : شـود   گفتـه مـي   . مغوالن اهميت بسياري داشته اسـت     

 چغتاي، پسر چنگيز، وزيـري داشـت        8.آموخته است    را به فرزندان خود مي     دانسته و آنها    مي

گـاهي در   . باني مـشغول بـود      زيرك و باهوش، اين شخص ابتدا به شغل خدمتكاري و گله          

. كرد كه مطابق با واقـع بـود         هاي او اظهار نظرهايي مي      مورد احوال چنگيز و كشور گشايي     

دارد كه اتفاقات وحوادث را روز به روز در آن          چون علت را جويا شدند، معلوم گشت دفتري         

به همين جهت در نزد چغتاي قرب و منزلتي يافـت و سـرانجام بـه مقـام          . ثبت كرده است  

  9.وزارت دست يازيد

گذاري مغوالن به تاريخ موجب گرديد كـه پـس از اسـتقرار در ايـران و تـشكيل                   ارزش

رار گرفته و ميدان عمـل آنـان و         حكومت ايلخاني در ايران، مورخان همچنان مورد لطف ق        

جهانگشاي جـويني،   از اين دوره كتب تاريخي گرانبهايي همچون        . نويسي وسعت يابد    تاريخ

به يادگار مانده كه براي شناخت تاريخ اين دوره ارزشـمند           جامع التواريخ و تاريخ وصاف      

  .است

ي را بـا مـشورت   شناسي نيز اهميت بسيار قايل بودند و امور مهم زندگ   مغوالن به ستاره  

رساندند؛ از جمله تعيين زمان مـسعود بـه    منجمان در ساعات و روزهاي خوش به انجام مي      

پيشگويي حاالت فرد بـا توجـه       . گرفت  تخت نشستن سالطين به وسيله منجمان انجام مي       

هاي ظاهري، از ديگـر امـوري بـود كـه منجمـان بـه آن                  به روز و ماه و سال تولد و نشانه        

  .پرداختند مي

الـدين محمـد      آن به علوم رياضي و نجوم عالقه بسيار داشت و دستور داد جمال              منگوقا

منگوقـاآن  . اي بسازد، ولـي ايـن كـار انجـام نگرفـت         بن طاهر بن محمد راوندي رصدخانه     

سپس، آوازه خواجه نصيرالدين را در علم نجوم شنيد و خواسـت، خواجـه را بـه مغولـستان                   

  10.ملي نگرديدفرستند، ولي اين خواسته نيز ع

آنان در دربار خـود     . شناسي نيز مورد عالقه سالطين مغول بود        طب و داروسازي و گياه    
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جستند، هم براي معالجـه       شناس داشتند كه در سفرها از آنان سود مي          تعدادي طبيب و گياه   

  .بيني نشده و هم براي شناسايي گياهان و خواص دارويي آنها هاي پيش بيماري

اي جديد كه در      ر و فلزات و تركيبات آنان و ساختن عنصر و ماده          شناختن خواص عناص  

هوالكو به علم   «. حقيقت دانش ابتدايي علم شيمي امروزي است، نزد مغوالن اعتبار داشت          

.  علم سيميا يا طلسم و جادوگري نيز مورد عالقـه مغـوالن بـود              11.»كيميا عظيم مايل بود   

تواننـد در عـالم طبيعـت         هـا مـي     ارواح و سنگ  آنان معتقد بودند از طريق بعضي از اسما و          

مدعيان اين علم معتقـد     . معروف بود » جيداميشي«تصرف كنند و اين عمل در نزد آنان به          

گفته شده است كه تولوي، پـسر       . توانند باران و برف ايجاد كنند       بودند به هنگام سختي مي    

نـد روزي كـه جنـگ       چنگيز، در جنگ با ختاييان از آگاهان به اين علم كمك گرفـت و چ              

باريد كه بعد به بـرف تبـديل شـد و             ادامه داشت، از پشت سر سپاه مغول باران شديدي مي         

چنگيـز تعلـيم و     .  فنون شكار نيز مورد نظـر مغـوالن بـود          12.كار ختاييان را مشكل ساخت    

 13.دانـست     هاي شـكار را ضـروري مـي         كرد و آموزش شيوه     تربيت شكارچيان را توصيه مي    

هـا در   اردوگـاه . رفت  امي از ديگر مواد آموزشي در نزد مغوالن به شمار مي          آموزش فنون نظ  

شد و براي رؤساي      آوري آموزش داده مي     حقيقت مدارس نظام بودند كه در آنها آداب جنگ        

هايي     در تاريخ مغول نشانه     14.كردند  ها، چريك تربيت مي     قبايل، گارد محافظ و براي جنگ     

او را از همه فرزنـدان      ... قايدو را دختري است   «. شود  ه مي از آموزش نظامي دختران نيز ديد     

ها كـرده و      گشته و به كرات به چريك رفته و بهادري          تر داشته و به شيوه پسران مي        دوست

 همچنين زنان الزم بـود بـراي دفـاع از خانـه، در غيـاب                15.»پيش پدر معتبر و كارساز بود     

بـه  «: ايكه، مادر چنگيز، گفته شده اسـت        درباره اولون  16.همسرانشان آموزش نظامي ببينند   

  17.»كرات خويشتن نيز به لشكر برنشست

مغوالن با اين كه خود هنرمند و صنعتگر نبودند، بسيار سريع به اهميت و ارزش هنر و                 

هاي جديد، صاحبان صنايع و حرف و علـوم از            در هجوم آنان به سرزمين    . صنعت پي بردند  

ـ . كشتار مغوالن در امان ماندند     هـاي اصـلي و مقـر خانـان           ن گـروه را يـا بـه سـرزمين         اي

همچنـين  . بردنـد   دادند و از فنون و هنرشان بهره مي          يا مالزم خود قرار مي     18فرستادند،  مي
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وران و استادان و هنرمندان منـاطق         هاي شهري و علمي از پيشه       در ساختن بناها و مجتمع    

شـدند   ر در همان محل ساكن مـي     كردند كه بيشتر آنان پس از اتمام كا         مختلف استفاده مي  

كردند   هاي خود را با صنعتگران ديگر مبادله مي         گشتند و آموخته    يا به شهرهاي خود باز مي     

هاي خاص، به ويژه در بازارها، به آموزش صنعت و فنون به شاگردان و طالبـان                  و در محل  

ـ             19.پرداختند  حرفه مي  . ان اسـت   يكي از عوامل مهم در نهاد آموزش و پرورش، نقـش مربي

مادران نقش مهمـي در آشـنايي فرزنـدان بـا           . اولين مربيان در جامعه مغولي، مادران بودند      

اين وظيفه، زمـاني كـه پـدر        . داشتند... آوري، اساطير قومي و       اي، جنگ   آداب و رسوم قبيله   

دانا ايكه، مادر چنگيز، زني مدبر، با اراده و           اولون. شد  تر مي   رفت، مهم   فرزندانشان از دنيا مي   

او پس از مرگ يسوگاي بهادر به تربيت فرزندان همت گماشت و با اين كـه پراكنـده                  . بود

ايكه   شدن اقوام تحت سلطه و امرار معاش مصايب چندي براي او به وجود آورد، ولي اولون               

اي و     او اعتقادات و باورهـاي قبيلـه       20.»تربيت فرزندان خود را ادامه داد     . تسليم يأس نشد  «

را ـ كـه از آنهـا آگـاهي كامـل داشـت ـ بـه         » روايات كهـن «هاي ايل و  فسانهاساطير و ا

ايكه، معلم و مربي اوليه چنگيز، او را چنان پروراند كه توانـست               اولون. فرزندان خود آموخت  

اقوام مغول را متحد كرده و با برقراري قوانين ياسا به جامعه مغولي نظم بخشد و بر قلمـرو          

  .ددوسيعي از جهان مسلط گر

سورقيتي بيكي، همسر تولوي خان، پسر چنگيز، از مادراني بود كه در فقدان همـسرش               

 21.»ايشان را هنرها و آداب در آموخـت    «نقش مهمي در تربيت فرزندانش برعهده گرفت و         

او نيـز   . هاي مادرش، سورقيتي بيگي، به مقام خان مغول رسيد          منگوقاآن، به واسطه تالش   

داد و در زمان زمامـداريش در ايـن مـورد             يم و تربيت اهميت مي    به تأسي از مادرش به تعل     

 22.اي در بخارا تأسيس كـرد       سعي بر رعايت عدالت و آزادي داشت؛ به همين جهت مدرسه          

  23.الدين باخرزي  برعهده داشت توليت اين مدرسه را يك ايراني به نام شيخ سيف

. سـپردند    به اتابكـان مـي     مغوالن در دوران حشمت و پادشاهي، فرزندان را براي تربيت         

 بيشتر اوقـات فرزنـدان      24.ها در تربيت شاهزادگان تأثير گذار بود        مسلما مليت و ديانت دايه    

 بخـشيان، روحانيـان     25.شـدند   مستعد و محبوب در نزد پدران و زير نظر آنـان تربيـت مـي              
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  26.دش بودايي، از ديگر افرادي بودند كه تعليم و تربيت شاهزادگان به آنان واگذار مي

مغوالن پس از غلبه بر ايران، با وجود اين كـه از نظـر نظـامي غالـب بودنـد، در امـور                       

بنابراين، در ارتباط با وزرا و امراي       . سياسي و فرهنگي ناگزير به استفاده از ايرانيان گرديدند        

 هوالكو پس از ورود  به ايران از       . ايراني، به دين آنان كه اسالم بود گرايش و اعتقاد يافتند          

مشاورت خواجه نصيرالدين طوسي، مسلمان شيعه، بهره برد و هر چنـد مـسلمان نـشد، در                 

گفت و ايـن مطلـب در مكاتبـات او بـا              مكاتبه با حكام مسلمان از قرآن و اسالم سخن مي         

  27.حاكم حلب قابل بررسي است

 و  به هر حال، ايلخانان يا خود به اسالم گرويدند يا به اعتقادات اسالمي گـردن نهادنـد                

هاي بزرگ ايراني از جمله جويني، چه در دربار ايلخانـان             سعي خاندان . آن را حرمت داشتند   

الدين، چه در بغـداد بـه وسـيله عطـا ملـك، در                و در كنار هوالكو اباقاخان از طريق شمس       

تگـودار، اولـين ايلخـاني    . برقراري و استحكام مجدد شريعت اسالم نبايد ناديده گرفته شود       

ارغون نيز با اين كه مسلمان نبود، شعاير اسـالمي را محتـرم             . ن اسالم گرويد  بود كه به دي   

حكومت گيخاتو با وزارت صدرالدين احمد خالدي مـسلمان، رنـگ اسـالمي بـه               . داشت  مي

غازان با پذيرش اسالم موجب رسميت يافتن مجدد ديـن اسـالم            . حكومت ايلخاني بخشيد  

تـرين    شاندن غازان خان به مسير اسالم، اصلي      مسلما نقش مسلمانان در ك    . در ايران گرديد  

 اولجايتو، جانشين غازان، نيز به دين اسالم درآمـد و           28.عامل پذيرش اسالم از سوي او بود      

حضور شيعيان در دربـار اولجـايتو، او را بـه مـذهب تـشيع اثنـي                 . مذهب حنفي را پذيرفت   

تي بـه آن مـذهب      عشري متمايل ساخت و در مصاحبت عالمه حلي، از فقهاي شيعي، مـد            

بـدين ترتيـب در دوره ايلخانـان        . ابوسعيد، آخرين ايلخان مشهور نيز مـسلمان بـود        . گرويد

گيري از مذاهب مختلف اسـالمي،        مراكز آموزشي ايران به دست ايرانيان مسلمان و با بهره         

هاي   خانه، مجتمع   مراكز علمي دوره ايلخانان، شامل رصد     . شد  اعم از سني و شيعه، اداره مي      

هاي تازه تاسيس مدرسه سيار، مدارس مـستقر در           آموزشي، مدارس ساخته شده در مجتمع     

  .بعضي شهرها بود

حضور و فعاليت افراد شيفته علوم در دربار سالطين ايلخاني، عامل اصلي در احـداث و                
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خواجه نصيرالدين طوسي، خانـدان جـويني، خواجـه         . توسعه مراكز علمي در اين دوره است      

داني و خويـشان نـسبي و سـببي ايـشان، مؤسـسان، متفكـران، طراحـان،                 رشيدالدين همـ  

هاي آموزشي و علمي و تحقيقي        مهندسان، معلمان و مبتكران در ساخت مدارس و مجتمع        

البته نبايد عالقه و توجه سالطين ايلخاني به علـوم و مباحـث علمـي را ناديـده                  . باشند  مي

  .گرفت

وزراي ايراني دوره ايلخانان، به ايران قبـل از         هاي فكري و آموزشي دانشمندان و         بنيان

هاي قبل الگوي مناسبي براي احـداث و اداره   شود و مسلماً مدارس و دوره مغول مربوط مي  

تأسيس مراكز آموزشي متعدد براي تدريس علوم ديني، علم طب          . اند  مدارس اين دوره بوده   

ر مناطق براي تدريس در اين    و نجوم و دعوت از دانشمندان اديان و مذاهب مختلف از ديگ           

  . مداراي مذهبي ايلخانان و دانشمندان ايراني است مراكز، ثمره بينش

  

  مراكز علمي مهم دوره ايلخانان

اصـل  .  مؤسس رصدخانه مراغـه، خواجـه نـصيرالدين طوسـي اسـت            :رصدخانه مراغه 

خاندان خواجه از جهرود ساوه است، ولي چون در طوس متولـد شـده بـه طوسـي مـشهور                    

نـاامني  .  جا نيز به كسب علم پرداخت و در علوم زمان خود سرآمد گـشت               در همان . گرديد

هاي دوره خوارزمشاهيان و حمله مغول، قالع اسـماعيلي را بـه          اجتماعي ناشي از كشمكش   

خواجه نصيرالدين نيز مـدتي در      . محلي امن براي استقرار دانشمندان ايران تبديل كرده بود        

دژ كه متعلق به اسماعيليان بود، ساكن گشت و به تحقيـق در علـوم              قلعه قهستان، ميمون    

رصـد  . او پس از غلبه هوالكو بر قالع اسماعيليان، به خدمت هوالكو درآمـد         . اشتغال ورزيد 

شود كه به خواست      خانه مراغه، اولين مركز علمي و تحقيقي در دوره ايلخانان محسوب مي           

منـد بـود، در       شناسـي عالقـه     و كـه بـه سـتاره      خواجه نصيرالدين طوسي و به دستور هوالك      

خواجـه نـصيرالدين در مجتمـع آموزشـي رصـدخانه مراغـه             .  هجري ساخته شـد    656سال

دانشمنداني را از سرتاسر جهان اسالم جمع كرد كه از حاصل كـار آنـان، مـسلمانان سـود                   

از جملـه آنـان، مؤيـد الـدين عروضـي از دمـشق، فخرالـدين مراغـي از موصـل،                     . جستند
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خانه به آمـوزش و       الدين دبير قزويني بودند كه در رصد        رالدين اخالطي از تفليس و نجم     فخ

.  خواجه نصيرالدين در اين مركز به تدريس و تعليم افراد همت گماشـت  29.تحقيق پرداختند 

. در مجتمع علمي رصدخانه، علماي شيعي، سنّي و مسيحي به تعليم و تعلم اشتغال داشتند              

 شـيخ  30. بـه صـد دانـشمند در ايـن رصـد خانـه تربيـت شـده بودنـد           در زمان اباقا نزديك   

الدين حسن بن مطهر حلي و عالمه قطب الدين شيرازي از تحـصيل كردگـان ايـن                   جمال

تهيـه نقـشه شـكل كـره زمـين،      . مركز و تربيت يافته خواجه نـصيرالدين طوسـي هـستند          

لي براي تعيين طول    تقسيمات ربع مسكون، طول و عرض بالد، جزاير و درياها، تهيه جداو           

محصول . رود  روز و ساعات در فصول چهارگانه از كارهاي علمي اين رصدخانه به شمار مي             

زيـج ايلخـاني در زمـان     . علمي و تحقيقي ديگر اين مركز، تأليف و تهيه زيج ايلخاني است           

-حيات خواجه نصيرالدين پايان نيافت، بلكه اصالح و تكميل آن به وسـيله عالمـه قطـب                

 در ساختمان رصدخانه نيز از علم نجـوم، رياضـي و فيزيـك              31.شيرازي انجام گرفت  الدين  

گنبد رصدخانه با اصول هندسي و رياضي ساخته شده بـود، بـه طـوري               . استفاده شده است  

كتابخانه مراغـه شـامل   . كرد كه نور آفتاب ساطع از روزنه گنبد، ساعات روز را مشخص مي         

خواجه نصيرالدين بسياري از    . لف و متداول زمان بود    چهارصد هزار جلد كتاب در علوم مخت      

هاي بغداد، شام و قالع اسماعيلي را از خطر نابودي نجات داد و در كتابخانـه     كتب كتابخانه 

رصدخانه مراغه، اولين مركـز مـستقل علـم نجـوم بـه شـمار       . مراغه مورد استفاده قرار داد    

 كـشورهاي ديگـر، از جملـه هنـد و           اين رصد خانه الگويي براي علماي نجـوم در        . رود  مي

انجام تحقيقات جمعي و گروهي از ديگر خصايص ابتكاري اين مركز به شمار             . عثماني، شد 

  32.رود كه بعدها اين روش به اروپا راه يافت مي

 سالطين مغول بنابر رسم ديرين، مقابر خـود را در محلـي             :مدرسه مجتمع شنب غازان   

چون، غازان به ديـن اسـالم گرويـد، بـه           . كردند  اد مي ناشناخته و دور از دسترس مردم ايج      

. اي براي خود ايجاد كند و اطراف آن را آباد و محـل زنـدگي مـردم نمايـد                    فكر افتاد مقبره  

شـنب غـازان در جنـوب غربـي     . ايي بنا نهاد و آن را شنب غازان ناميـد        بدين منظور، محله  

ـ  702 هجري تا    697تبريز قرار داشت و بناي آن از سال          غـازان خـان    . ه طـول انجاميـد     ب
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دستور داد براي رواج اسالم و رفاه حال مسلمانان، بناهايي از جمله مسجد، مدرسه، خانقاه،               

غـازان در علـم     .  سـاخته شـود    iiiالقانون   و بيت  iiالسيادت  دارالشفا، كتابخانه، رصد خانه، بيت    

ب غـازان   زماني كه دستور تأسيس رصدخانه در مجتمع شـن        . نجوم تبحري كسب كرده بود    

داد كـه    هـايي مـي   را داد، در مورد چگونگي ساختمان رصدخانه و علوم مستقر در آن دستور 

شناخت او از ستارگان و حركـت و سـكون و محـل             . حاكي از علم و آگاهي او از نجوم بود        

  33.شد قرار گرفتن آنها در فصول مختلف، موجب حيرت منجمان مي

مدرسه شافعي، بـراي آمـوزش علـوم        ) الف: زمراكز آموزشي شنب غازان عبارت بودند ا      

مدرسـه حنفـي، جهـت آمـوزش اصـول مـذهب          ) ديني بر اساس اصول مذهب شافعي؛ ب      

در مكتب خانه پنج نفـر      . سرپرست  مكتب خانه، جهت تعليم و مراقبت كودكان بي       )حنفي؛ ج 

حقـوق  به معلمان عالوه بر     . دادند  معلم و پنج نفر معيد به صد كودك يتيم، تعليم قرآن مي           

مشخص، به ازاي آموزش كامل كل قرآن به هر كودك، مبلغي بـه منزلـه هديـه پرداخـت      

پنج دايه نيز براي نگهداري و مراقبت جسمي و روحي يتيمان در اسـتخدام بودنـد؛                . شد  مي

غازان . رصدخانه) هآمدند؛    در هر ماه دو بار متصوفه و خوانندگان در آن جمع مي           . خانقاه) د

اي بنـا      از رصدخانه مراغه دستور داد در مجتمع شنب غازان رصـد خانـه             خان پس از ديدار   

در رصد خانه يك نفر مدرس، يك نفر معيد و چند نفر متعلم بـه امـر تعلـيم و تعلـم                      . كنند

. غازان خان براي حفظ مجتمع شنب غازان امالك بسياري را وقف آن كـرد       . مشغول بودند 

انشجويان و ديگر كاركنان مجتمـع از حقـوق و          متولي، مدرسان، معيدان، دانش آموزان و د      

  .مند بودند حق مسكن و غذا بهره

تـرين مركـز آموزشـي و علمـي و دوره            بزرگترين و مهم   :مجتمع آموزشي ربع رشيدي   

مؤسس اين مجموعه، خواجه رشـيدالدين فـضل اهللا همـداني،           . ايلخانان، ربع رشيدي است   

 مجتمعي عظيم در شرق شهر تبريز بود كه از          ربع رشيدي، . وزير غازان خان و اولجايتو بود     

                                                 

ii.  محلي براي اقامت و پذيرايي از سادات 

 .iiiمركز بايگاني اسناد  
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تشكيالت اين مجتمـع بـا      . شد  هاي عالي را شامل مي      ترين مقاطع تحصيلي تا دوره      ابتدايي

مجتمـع اداري   . ها و تشكيالت مجامع بزرگ آموزشي امروزه قابل انطباق است           ريزي  برنامه

شرف و نـاظر كـه در       متولي، م . هاي مختلف آموزشي، فرهنگي، اداري و خدماتي بود         بخش

در تعيـين   . شدند، گردانندگان اصلي مجتمع بودند      حقيقت هيأت امناي مجتمع محسوب مي     

در وقفنامه رشيدي شرح وظايف هر يـك از         . اين افراد، نظر قاضي القضات تبريز شرط بود       

نظارت بر امور آموزشي، فرهنگي، مالي و اداري، اسـتخدام، انتخـاب و   . آنان ذكر شده است   

. هـاي متـولي بـود        مدرسان، طالب و كاركنان و رسيدگي به تخلفات از مـسئوليت           گزينش

ريزي و كنتـرل مـسئوليت    برنامه. كرد متولي بايد در كليه امور با مشرف و ناظر مشورت مي          

هاي امروزي را بـر       هاي درسي به عهده مرتّب بود كه نقش معاون آموزشي دانشگاه            كالس

  .عهده داشت

آمـوزان و دانـشجويان     شـامل مدرسـان و دانـش   :بع رشـيدي  بخش آموزشي مجتمع ر   

: مراكز آموزشي مجتمع عبارت بودند از     . كردند  هاي مختلف تحصيل مي     شد كه در رشته     مي

دو مسجد شتوي و صيفي كه يكي را مناسب با امكانات و وسايل زمستان و ديگـري                 ) الف

اسـم مـذهبي و تـشكيل       مـساجد، محـل برگـزاري مر      . را براي تابستان تجهيز كرده بودند     

دارالـشفاء كـه طبيبـي حـاذق،        )هاي درس تفسير و احاديث و سـاير علـوم بـود؛ ب              كالس

مديريت آن را برعهده داشت و عالوه بر تدريس علم طب به طبابت نيز اشـتغال داشـت و                   

التعلـيم كـه      بيـت ) كـرد؛ ج    بر امور داروخانه، داروسازي، جراحي و چشم پزشكي نظارت مي         

التعلـيم، بزرگتـرين خانـه روضـه را در نظـر              براي بيت . يمان تدارك شده بود   جهت تعليم يت  

خانقـاه،  )گرفته بودند و معلمـي مجـرب در آن سـاكن و بـه تعلـيم قـرآن مـشغول بـود؛ د                      

پذيرايي از مستحقان نيز در آن جـا        . مخصوص تعاليم صوفيان و برگزاري مراسم سماع بود       

پرداخت و تعدادي صوفي زير نظـر         اد مريدان مي  در خانقاه شيخي به كار ارش     . شد  انجام مي 

شـد و آمـوزش      در ربع رشيدي، تعليم و تربيت از مقطع ابتدايي آغاز مـي           . ديدند  او تعليم مي  

هاي مختلف پزشكي شامل طب و داروسازي و جراحي، آموزش            علم تفسير و حديث، شاخه    

  .شد ي آن محسوب ميهاي آموزش تأليفات خواجه رشيدالدين، صنايع و فنون، جزو برنامه
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مدرسان مجتمع آموزشي شامل مدرس علم تفسير و حديث به دو نفر طلبـه، بـه يكـي               

هاي درس غير از تعطيالت رسـمي         كالس. آموخت  علم تفسير و به ديگري علم حديث مي       

مدرس علم تفسير و حديث در روزهاي تعطيل بعد از نماز، احاديث نبـوي روايـت                . داير بود 

ل و فروع، عالوه بر شرايط الزم علمي و اخالقي، در صـورت داشـتن               مدرس اصو . كرد  مي

در اين كالس ده متعلم حـضور داشـتند كـه      . تر بود   تخصص در علوم عقلي و حساب ارجح      

آموختند و در صـورت تبحـر مـدرس، دروس عقلـي و ادبـي و                  اصول دين و اصول فقه مي     

ند تا دروس را براي آنان تكـرار        اين گروه نياز به معيدي داشت     . گرديد  حساب نيز تدريس مي   

كـالس  . بـود   معيد نيز بايد در مراتـب عـالي از دانـش مـي            . نمايد و بر كارشان نظارت كند     

 در  34.مند بود   آموزش طب، شامل يك استاد طبيب و دو دانشجوي باهوش، مستعد و عالقه            

 هجري رشيدالدين مقرر داشته براي كالس طب يك نفـر معيـد نيـز اسـتخدام                 710سال  

خواجـه  . ردد و به همين جهت سه نفر دانشجوي طب نيـز بـه هـر كـالس اضـافه شـد                    گ

  رشيدالدين، براي اين كه حق دانش خود را ادا كرده باشـد و تأليفـاتش فقـط در كتابخانـه                   

هاي تحصيلي و مواد آموزشـي ربـع رشـيدي            جاي نگيرند، تدريس تأليفاتش را نيز به رشته       

  .شد هاي مختلف به عنوان يك ماده درسي تدريس مي تأليفات رشيدالدين در رشته. افزود

. وفـن، مخـتص فرزنـدان كاركنـان بخـش خـدمات ربـع رشـيدي بـود                   آموزش حرفـه  

اي در كـار صـنعتي    رشيدالدين توصيه كرده بود تا به هر يك از آنان كه اسـتعداد و عالقـه           

اي از  ين عـده رشيدالد. داشته باشند، اجازه داده شود در همان صنعت و حرفه مشغول گردند    

در . صنعتگران را نيز در شهرستان رشيدي جمع آورده بود تا آمـوزش حرفـه و فـن بدهنـد                  

بيني شده بود، ولي بعدها       ابتداي تأسيس ربع رشيدي، در هر رشته درسي، يك كالس پيش          

رشيدالدين تعداد مدرسان، معيدان و طالب را افزايش داده و در بخش الحاقي وقفنامـه بـه             

  .اشاره كرده استاين موضوع 

. بـود ) انتشارات(و دارالمصاحف   ) كتابخانه( شامل دارالكتب    :بخش فرهنگي ربع رشيدي   

دارالكتب كه داراي چندين هزار جلد كتاب بود و به وسيله يك نفر خازن و يك نفر كتابدار                  

برداري وقـف     هاي كتابخانه از طرف رشيدالدين با هدف مطالعه و نسخه           كتاب. شد  اداره مي 
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امانـت گـرفتن   . شـد  بايد در كتابخانه مطالعه مي ها مي كتاب. ابخانه ربع رشيدي شده بود    كت

شد  داد و شرط مي     اي در حد قيمت كتاب مي       امانت گيرنده بايد وثيقه   : كتاب شرايطي داشت  

اي بيـشتر از      در صورت خروج كتاب از ربع رشيدي وثيقـه        . كتاب از ربع رشيدي خارج نشود     

. گرديـد   شد، ولي كتاب به هيچ وجه نبايد از شهر تبريـز خـارج مـي                يقيمت كتاب مطالبه م   

كتابخانه مهـري مخـصوص داشـت و صـفحات          . مهلت امانت كتاب بيشتر از يك ماه نبود       

  .شد ها بايد مهر مي مختلف كتاب

دارالمصاحف، كار مؤسسات انتشاراتي امروز در تكثير كتب مورد نيـاز ربـع رشـيدي يـا                 

 جـامع   هاي قـرآن و كتـاب       خواجه رشيدالدين جهت تكثير نسخه    . تجامعه را بر عهده داش    

مقرر كرده بود كه نويسندگاني استخدام شوند تا در هر سـال،            االصول في احاديث الرسول     

ها پس از اتمام بـه يكـي         نسخه. يك نسخه از قرآن و يك نسخه كتاب حديث تهيه نمايند          

از بزرگترين شهرهاي اسالمي آغـاز      گرديد و ترتيب شهرها       از شهرهاي اسالمي ارسال مي    

... هايي در مـورد نـوع كاغـذ، تـذهيب، تجليـد، خـط خـوش و                 رشيدالدين سفارش . شد  مي

ها، در صـفحه      كرد كه متولي ربع رشيدي پس از اتمام كار كتاب           ها داشت و مقرر مي      نسخه

 و  آخر هر كدام متني مختصر نوشته و كتاب را به مردم شهر خاص هديه دهد و نسب خود                 

خواجـه رشـيدالدين، بـراي تكثيـر تأليفـات خـود نيـز              . تاريخ تحرير كتاب را نيز ذكر نمايد      

مقرر چنان است كه كتابي يك نسخه عربي مدرس بـر پـنج             «اقداماتي انجام داد؛ از جمله      

اي   متعلم امال كند و يك نسخه پارسي معيد بر پنج متعلم و هر يك از آن متعلمان نـسخه                  

 همچنين رشيدالدين توصيه كرده     35.»اشد و كاغذ و مايحتاج آن معين      كه نويسند ملك او ب    

هـاي عربـي و     هايي از تأليفات او را بـه زبـان          بود نساخاني استخدام شوند و هر سال نسخه       

  .فارسي تهيه و به شهرهاي بزرگ عربي زبان و فارسي زبان ارسال دارند

در شهرسـتان   . حمام بـود   شامل دارالضيافه، دارالمساكين و      :بخش خدمات ربع رشيدي   

، كارخانه كاغذ سازي، ضرابخانه، انبـار         رشيدي نيز امكانات رفاهي از قبيل كاروانسرا، مغازه       

 نفر غالم ترك، قزويني، رومي، گرجي،       220كاركنان اين بخش    . و آسياب احداث شده بود    

 هر يك   كار. هندي، روسي و زنگي بودند كه رشيدالدين آنها را وقف ربع رشيدي كرده بود             
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كار بيست تن از غالمان رسيدگي به اموال وقفي، شـحنگي،           . از آنان نيز مشخص شده بود     

هـاي ايـن بيـست تـن      رشـيدالدين در مـورد فرزنـدان و خـانواده    . نگاهباني و دربـاني بـود   

هاي خاصي دارد و رعايت حال فرزندان آنان و آموختن حرفه و كسب به ايـشان را                  سفارش

 نفر ديگر از غالمان  به كار باغباني، زراعت و رسيدگي به باغـات               150. مدنظر داشته است  

. سي نفر از غالمان به كار قنوات و الي روبي آنها مـشغول بودنـد              . وقف اختصاص داشتند  

كار نظافـت و پـارو   . شدند ديد، مشغول مي بيست نفر ديگر به كاري كه متولي مصلحت مي      

دالدين در جهت امكانات رفاهي مجتمع، براي       رشي. شد  ها نيز به آنان مربوط مي       كردن برف 

كليه مدرسان و محصالن حقوق مالي، جنسي، مسكن و امكانات رفاهي ديگر، مناسـب بـا                

زيـرا تـا    «كـرد،     نيازهاي مادي آنان در نظر گرفته بـود و رفـاه حـال آنـان را توصـيه مـي                   

 افراد شاغل در    36.»پردازندتوانند به تعليم و تعلم ب       نياز نباشند نمي    دانشمندان از نظر مالي بي    

كردنـد، روزانـه مقـرري نـان        مجتمع عالوه بر حقوق نقدي كه به طور ساالنه دريافت مـي           

كليه طالبان علم، اعم از علوم ديني و طب و ساير علوم نيز مقـرري نـان دريافـت                   . داشتند

 متولي، ناظر، مدرسان، طالب، كاركنان اداري و خـدماتي بـه صـورت مجـرد در               . كردند  مي

افـراد  . مدرسان در كنار محل كار خود، اتاق كار مخـصوص داشـتند           . مجتمع حضور داشتند  

هـايي احـداث      متأهل در شهرستان رشيدي كه در مجاورت ربع رشيدي قرار داشـت، خانـه             

اي خـاص سـاكن    هر گروه در محله. دادند كردند و خانواده خود را در آن جا سكونت مي        مي

انواده علما و فقها بود؛ محله طلبه، به خانواده طالب علـم             مختص خ   شدند، محله علما،    مي

. اختصاص داشت، محله صالحيه، مخصوص سكونت يتيمان و خـانواده اتابكـان آنـان بـود               

آنان نيز با توجه به وطن و نـژاد         . هايي نيز براي سكونت خانواده غالمان وجود داشت         محله

  .ها ها و محله رومي له گرجياي ترتيب داده بودند، مانند مح هاي جداگانه محله

ربع رشيدي با موقوفاتي كه رشيدالدين عوايد آنها را به اين مجتمع اختصاص داده بود،               

ها، مزارع، زمـين و قنـوات بـسياري در اطـراف ربـع،          او باغ . تأسيس و فعاليتش ادامه يافت    

جـه  خوا. را وقـف ايـن مركـز علمـي و فرهنگـي كـرد      ... مراغه، اصفهان، شيراز، موصـل و     

رشيدالدين در گزينش كاركنان و مدرسان و طالبان علم دقت كامل داشت و در كل داشتن                
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تدين، امانت داري، درستي كردار و گفتار، دوري از مـسكرات و اعمـال خـالف شـرع را از                    

او تأكيـد داشـت كـه در مـورد          . دانست  شرايط اصلي تمامي افراد شاغل در ربع رشيدي مي        

تمع بايد تحقيقات كامل به عمـل آيـد و بعـد از اسـتخدام نيـز                 افراد شاغل و حاضر در مج     

 رشيدالدين  37.احوال آنان مراقبت شود تا اگر خالفي مشاهده گرديد، مجازات و اخراج شوند            

در مـورد مدرسـان     . براي متصديان هر يك از مشاغل نيز شرايطي جداگانه در نظر داشـت            

مدرسـان علـم    . دانـست   الزم مـي  مجتمع، عالوه بر تعهد و اخالق، تخصص را نيـز شـرط             

تفسير و حديث بايد عالم به علم تفسير و حديث، متدين، صالح، صـاحب روايـت و اجـازت                   

بايـد عـالم، متـدين و صـالح و            مدرس علوم اصول فقه و كالم و ساير علوم، مي         . بودند  مي

آشنا بايد حاذق، ماهر، توانا به تدريس علم طب،           طبيب دارالشفاء مي  .  باشد ivشافعي مذهب 

  .بود هايي جانبي علم طب مي با گياهان دارويي و رشته

رشيدالدين براي تدريس علوم ديني و علم طب از خارج ايران نيـز افـراد متخـصص و                  

پنجاه تـن طبيـب هنـدي و        «: در مكاتبات رشيدالدين آمده است    . نمود  متعهد را دعوت مي   

 38.»گرد تربيـت نماينـد    چيني و مصري و شامي كه هر يك از اينهـا ملـزم هـستند ده شـا                 

همچنين دانشجوياني نيز از ممالك اسالمي براي تحصيل در ربع رشيدي           . استخدام گردند 

شش نفر طالب علـم     «. شدند كه براي آنان نيز مساكني در نظر گرفته شده بود            پذيرش مي 

ديگر كـه از ممالـك اسـالم بـه اميـد تربيـت آمـده بودنـد، در دارالـسلطنه تبريـز سـاكن                         

  39.»مگردانيدي

در مورد گزينش خازن و كتابدار شرط كرده بود بايد افرادي عاقل و نويـسنده باشـند و                  

ها شرط شده بود      در مورد محصالن كليه رشته    . شناخت كامل و كافي از كتب داشته باشند       

كه بايد مجرد، صالح، عابد، زاهد و عـارف باشـند و در صـورت متأهـل بـودن بايـد دور از                       

  .ي به سر برند و تمايلي به خانواده نشان ندهندخانواده در ربع رشيد

دانـست و در آن رشـته دسـت داشـت، در مـورد                رشيدالدين با اين كه خود فلسفه مـي       

                                                 

iv.  اهللا همداني و همچنين بيشتر مردم تبريز شافعي مذهب بودند فضلزيرا رشيدالدين.  
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طالبان علم توصيه كرده بود كه نبايد به فلسفه بپردازند و حتي گرايش به فلـسفه نداشـته                  

  v40.شدند داشتند انتخاب نمي باشند و اگر در اين زمينه قبالً مطالعاتي مي

ها پنج سال تعيين شده بود و اگر محصل، به هـر عنـوان،                مدت تحصيل در كليه رشته    

گرديـد و فرصـت اضـافي         شد تحصيالتش را در پنج سال تمام كند، اخراج مـي            موفق نمي 

البته چون طالب قبل از ورود به ربع رشيدي از نظر           . شد  براي تكميل درس به او داده نمي      

شدند، مـورد     خالقي و روحي تحقيق و بررسي و سپس گزينش مي         استعداد، و خصوصيات ا   

مقرر شده بود كه اگر محصلي در ميانه تحصيالت به هر علـت             . آمد  اخراج بندرت پيش مي   

پـس از اتمـام تحـصيالت در    . نتواند از عهده بر آيد، اخراج و محصلي ديگر جايگزين گردد 

داشـت در رشـته    ديـد، اجـازه مـي   گر صورتي كه متعلم از طرف مدرس و استادش تأييد مي  

تحصيلي خود به كار اشتغال يابد، يعني گواهينامه كتبـي از طـرف ربـع رشـيدي بـا تأييـد                     

بعد از رشيدالدين، ربع رشيدي به دست مخالفان او غـارت           .داشت  مدرس مربوط دريافت مي   

به وزارت  الدين، پسر رشيدالدين، در زمان ابوسعيد ايلخاني مدتي كوتاه            خواجه غياث . گرديد

 با قتل غيـاث الـدين در        41.رسيد و توليت مجتمع را بر عهده گرفت و بناهايي به آن افزود            

.  هجري ربع رشيدي بار ديگر به دست و دستور مخالفان غارت و ويـران گرديـد                736سال  

هـاي وزيـران چنـدان مرصـعات و اقمـشه و              رشيدي و خانه   از ربع « : نويسد  سمرقندي مي 

  ملـك اشـرف      42.»يرون آوردند كه شرح آن را قلم رقم نتوانـد كـرد           امتعه و كتب نفيس ب    

او در آن جـا     .  هجري براي مدتي عامل آبادي مجدد ربع رشيدي شد         750چوپاني در سال    

به هـر حـال     . وران را وادار به اقامت در آن محل نمود        سكونت اختيار كرد و بزرگان و پيشه      

نـش در روزگـار غلبـه مغـوالن بـر ايـران             الدين بـه علـم و دا      آثار و خدمات شايسته رشيد    

  .ناشدني و قدر نهادني استفراموش

 ارغون خان با هدف ايجاد پايتختي جديـد و آرامگـاهي بـراي              :مدرسه مجتمع سلطانيه  

                                                 

v .   سازد و با ايـن كـه خـود تحقيقـات و مطالعـات      فلسفه انسان را گستاخ و خطاكار مي : رشيدالدين معتقد بود

  .كردتعليم و تعلم آن را منع مي, فلسفي داشت
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 را انتخاب و قصد بناي آن كرد، ولـي مـرگ مـانع از نيـل بـه      vi»قنغر آالنگ «خود، محل   

مصالح و اقدامات اوليه ساختماني شهر را       غازان خان براي تحقق آرزوي پدر،       . هدف گرديد 

اولجـايتو در تعقيـب اهـداف پـدر و بـرادر بـه             . فراهم نمود، ولي فرصت او را نيز كـم آمـد          

اولجـايتو،  . ساختمان شهر سلطانيه همت گماشت و بـر اتمـام و اكمـال آن نظـارت نمـود                 

خانـه، خانقـاه    دارالـشفاء، دارو  . سلطانيه را به سبك و شـيوه شـنب غـازان تبريـز بنـا نهـاد                

گنبد آرامگاه سلطانيه از نظـر طـرز        . رفتند  دارالسيادت، از جمله بناهاي آن شهر به شمار مي        

شباهت به گنبد رصدخانه مراغه نبود و با الهام از آن ساخته شـده بـود؛                  ساخت و كاربرد بي   

تابيـد، سـاعات روز و زمـان مـشخص      زيرا از طريق نور خورشـيد كـه از روزنـه گنبـد مـي            

اي نيز به تقليد از مدرسه مستنـصريه بغـداد ايجـاد گرديـد و                 در سلطانيه مدرسه  . رديدگ  مي

اولجـايتو بـراي رونـق شـهر     . براي تدريس در آن، مدرسان و علما از ديگر نقاط گرد آمدند        

الدين كـه     خواجه رشيد . دستور داد هر يك از بزرگان و درباريان بناهايي در آن احداث كنند            

ارت داشت، در سلطانيه، ساختماني شامل مدرسه و دارالشفاء تأسـيس           در آن زمان سمت وز    

 رشـيدالدين نقـش مهمـي در ايجـاد مجتمـع و             43.كرد و امالك بسياري بر آن وقف نمود       

به همين جهت، توليت مجتمع سلطانيه بـه        . هاي آن داشت    چگونگي تشكيالت و ساختمان   

حضور داشتند و دويست طلبـه بـه        در مدرسه سلطانيه شانزده مدرس و معيد        . او واگذار شد  

ترين مدرس اين مدرسه، جمال الدين حسن بـن           معروف. پرداختند  آموزش عقايد شيعي مي   

  مطهر حلي بود كه در علوم معقول و منقـول تبحـر داشـت و تأليفـات بـسياري در زمينـه                     

شـنا  اين دانشمند مورد توجه اولجايتو بود و او را با اصول مذهب تشيع آ             . مذهب شيعه دارد  

 به همين جهت، اولجايتو دسـتور داد        44.ساخته، به طوري كه اولجايتو قبول تشيع كرده بود        

علماي شيعه را به سلطانيه دعوت كنند تا در مـدارس آن بـه تعلـيم اصـول و عقايـد ايـن                       

در سلطانيه عالوه بر آموزش علوم ديني، آموزش صنايع و فنون نيـز رواج              . مذهب بپردازند 

وران و اهل حرف و صنايع تبريـز را           بعد از بناي سلطانيه جماعتي از پيشه      اولجايتو  «. داشت

                                                 

vi  .شكارگاه شاهي  
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  45.»به سلطانيه آورد و ايشان را در آنجا به ترويج صنايع دستي مشغول داشت

 ايجاد مدرسه سيار از ابتكارات ايلخانان در زمينه رواج و رونق و گسترش              :مدرسه سيار 

به بر مناطق مختلف و تشكيل حكومـت،        مغوالن پس از لشكركشي و غل     . علم و دانش بود   

سـالطين ايلخـاني در ايـران نظـام و     . گرديدند هاي مفتوحه مستقر و ساكن مي   در سرزمين 

مراتب ايلي را فراموش نكرده بودند و در زمستان و تابستان به تناسب آب و هوا در مناطق                  

ت مادي و معنوي،    اين نوع زندگي وقتي با مظاهر و تجليا       . مناسبي قشالق و ييالق داشتند    

سـاخت بـراي رفـع        شـد، ايلخانـان را ملـزم مـي          فرهنگ و تمدن پيشرفته جديد همراه مي      

ها مراكـز علمـي بـه     به همين جهت، در اردوگاه. نيازهاي علمي، تداركات مناسب بينديشند 

مدرسه «وصاف اين نوع مدارس را      . اي در آموزش و تدريس ايجاد نگردد        وجود آمد تا وقفه   

  خواجه رشيدالدين و تاج الدين عليشاه كه مشتركا وزارت اولجـايتو را            46.يده است نام» سيار

مدرسه سيار چادري بـزرگ و مجهـز از جـنس           . داشتند، مبتكران اصلي مدرسه سيار بودند     

-موالنا بدرالدين اشتري، عضدالدين ايجي، نظام     . هايي داشت   كرباس بود كه ايوان و حجره     

الـدين عبـري،    لدين عبدالرحمان حكيم تـستري، سـيد برهـان        الدين عبدالملك، موالنا نورا   

 مدرسه  47.اند  الدين را مدرسان مدرسه سيار ذكر كرده      الدين مطهر حلي و پسرش فخر     جمال

هـاي طـالب      تهيه نيازمنـدي  . سيار در هر زمان، به طور مرتب داراي يكصد طلبه علم بود           

ز جمله خدمات مدرسه بـه شـمار        اعم از تهيه و تدارك غذا، پوشاك و وسايل حمل و نقل ا            

   48.رفت مي

-اين مدارس به وسيله افراد خير يا به دستور خواجـه           :مدارس مستقر در بعضي شهرها    

اي    مدرسـه  viiخواجـه رشـيد الـدين، در ارزنجـان        . رشيدالدين و منسوبان او تأسيس شـدند      

رد كه او را بـه     اي در مورد موالنا محمد رومي وجود دا         در مكتوبات او نامه   . احداث كرده بود  

  49.سمت مدرسي اين مدرسه برگزيده است

كند كه جهت تدريس تأليفاتش در شهر بسطام نيز           رشيد الدين در وقفنامه خود قيد مي      

                                                 

vii  .وزي قرارداردمحل جغرافيايي ارزنجان در تركيه امر. 
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 هجـري مدرسـه و      715 به درخواست خواجه رشـيدالدين، در سـال          50.اي ساخته است    بقعه

مخـدوم  « عنـوان    القـاب خواجـه رشـيدالدين و      . خانقاه و بـازاري در يـزد تأسـيس گرديـد          

رشيدالدين مزارع، اراضي و قنوات بسياري را در يزد         . بر سر در مدرسه نوشته شد     » جهانيان

  51.وقف اين مدرسه نمود

در كنـار   . الدين محمد، داماد خواجه رشيدالدين، مدرسه شمسيه يزد اسـت           از آثار شمس  

 از قضات محالت يـزد      او چهار تن  . مدرسه، بازار، خانقاه و دارالسيادت نيز تأسيس شده بود        

هـايي را وقـف آن    را به عنوان هيات أمناي مدرسه تعيين نمود و مـزارع و باغـات و مغـازه               

 خواجه عليشاه گيالني، وزير اولجايتو، نيز مسجد جامعي در تبريز بنا نهاد و مدرسـه                52.كرد

قادريـه   از بناهاي زمان سلطان ابوسعيد، مدرسه عبدال       53.و خانقاهي در كنار آن احداث نمود      

است كه خواجه عبدالقادربن خواجه كمال الدين محمد بن سديد اشكذري، عالم رياضـيات              

  54.هجري تأسيس كرد اين مدرسه دو طبقه داشت734آن را در يزد به سال 

  

  گيري نتيجه

هاي ديگر با توجه به نيازهاي زندگي،         مغوالن قبل از تشكيل دولت و تسلط بر سرزمين        

 همـسايگان بـه علـومي چـون تـاريخ، نجـوم، طـب، شـكار و                  نوع معيـشت و برخـورد بـا       

  .نهادند هاي نظامي ارج مي آموزش

آنان وقتي وارد ايران شدند، براي حكومت بر ايـن كـشور پهنـاور كـه داراي فرهنـگ                   

پـذيرش  . ديرينه بود، ناگزير گرديدند به فرهنگ و اعتقادات و باورهاي مردم گـردن نهنـد              

بـه كـارگيري علمـايي چـون خواجـه          . نـان بـا ايرانيـان بـود       اسالم، اولين گام در تعامـل آ      

هـاي روح     نصيرالدين طوسي، برادران جويني و رشـيدالدين فـضل اهللا همـداني از ويژگـي              

هر چند تمامي اقدامات آموزشـي در ايـن   . رفت تسامح و تساهل گراي مغوالن به شمار مي       

ير عامل پـذيرش و تـساهل و        دوره با ابتكار و به دست ايرانيان اهل قلم صورت گرفت، تأث           

  .هاي علمي نبايد ناديده گرفت تسامح مذهبي مغوالن را در زمينه پيشرفت

از مشخصات عمده آموزش در اين دوره تعليم و تعلم علوم ديني، به خـصوص اصـول                 
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مذهب حنفي، شافعي و شيعه اثني عشري بود كـه گـاه بـراي هـر كـدام از آنهـا در يـك                        

اي براي هر يـك در نظـر          شد و گاه مدارس جداگانه      ل مي هاي خاص تشكي    مدرسه، كالس 

هاي سـاير     هايي نيز براي آموزش     هاي آموزشي ديني، كالس     در كنار كالس  . شد  گرفته مي 

تأسيس رصـدخانه مراغـه، بـه       . گرديد  علوم، از جمله طب و نجوم و صنايع و فنون داير مي           

كـار گروهـي    . ش داد دست خواجه نصير مركز تحقيقـي و آموزشـي علـم نجـوم را گـستر               

هـاي تحقيقـي بـه روي علمـا و دانـشمندان       دانشمندان در اين مركز باب جديدي در شيوه      

تأسـيس  . گشود و اروپاييـان بـيش از مـسلمانان و شـرقيان از ايـن رويـداد بهـره جـستند                    

هاي آموزشي پيشرفته چون شنب غـازان و ربـع رشـيدي و مدرسـه سـلطانيه كـه                     مجتمع

ب مختلف اسالمي، اعم از حنفي، شافعي و شيعه اثني عشري           مختص آموزش اصول مذاه   

مدرسه سيار نيز از ابتكـارات ايـن دوره         . هاي آموزش در اين دوره است       بود، از ديگر ويژگي   

از خـدمات   . شود كه در خدمت شيوه خاص زندگي ايلي مغوالن قـرار گرفـت              محسوب مي 

و متخـصص از كـشورها و نقـاط         آموزشي مهم اين دوره دعوت از معلمان زبده و با تجربه            

  .باشد كه در رواج علم مؤثر بود مختلف و پذيرش دانشجويان خارجي مي

اهميت دادن به تخصص مدرسان و توجه به رفاه آنان براي بازدهي بيشتر كار آموزش                

هاي مورد عالقه از ديگـر   و دقت در هوش و استعداد طالبان علم و قرار دادن آنان در رشته        

  .آيد  علمي و مديران اين دوره به حساب ميمحسنات مجامع
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  .160ص ) 1372تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، (عبدالحسين نوايي، 

  .948، ص همان. 43

  .197، ص 3، ج پيشينخواند مير، . 44

  ).1376ه پيام نور،تهران، دانشگا(، تاريخ آموزش و پرورش در ايرانمنوچهر وكيليان، . 45

، تحرير و تاريخ وصـاف    ،  )وصاف الحضره (الدين عبداهللا بن فضل اهللا شيرازي         شرف.  46
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) 1346تهران، بنياد فرهنگ ايران،     (، به قلم عبدالمحمد آيتي،      ) االعصار تزجية االمصار و    تجزية(

  .304ص 

تهـران،  (ين همبلـي،    ، به اهتمام مهـ    تاريخ الجايتو ابوالقاسم عبداهللا بن محمد كاشاني،      .  47

  .108ص ) 1348بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

  .193، ص 3، ج پيشينخواند مير، . 48

  .96، ص 31، مكتوب ، مكاتبات رشيديهمداني. 49

  .241، ص  ربع رشيدي وقفنامههمو، . 50

تهـران،  (، بـه كوشـش ايـرج افـشار          تاريخ جديد يزد  احمد بن حسين بن علي كاتب،       . 51

  .135ص ) 1375، فرهنگ ايران زمين

  .129، ص همان. 52

  .284، ص 1ابن بطوطه، ج . 53

  .142، ص همان. 54

  

  منابع

، 12 ج   ،الكامـل فـي التـاريخ     ابن اثير، عزالدين ابي الحسن علي بن ابي الكـرم محمـد؛              -

  ). م1979 –.  ه1399بيروت، دارصادر، (

  ).1370اه، تهران، آگ(   ج، 2 ترجمه محمدعلي موحد، مه،سفرنا ،ابن بطوطه -

پـور و    محمـدعلي تـاج    ،تاريخ مختصر الدول   ،ابن العبري، غريغوريوس ابوالفرج اهرون     -

  ).1364تهران، اطالعات، (حشمت اهللا رياضي، 

تهران، فرهنگ ( به كوشش ايرج افشار، ،تاريخ جديد يزد ،احمدبن حسين بن علي كاتب -

  ).1375ايران زمين، 
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  ).1364ان، اميركبير، تهر(، تاريخ مغولاقبال، عباس،  -

مـشهد، آسـتان     (،بررسي روش اداري و آموزشي ربع رشـيدي        ،بروشكي، محمدمهدي  -

  ).1365قدس رضوي، 

  ).1351تهران، ابن سينا، (اصغر حكمت، ، ترجمه عليسعدي تا جامي از ،براون، ادوارد -

 منـصور   نحقيـق  ،تاريخ جهانگشاي  ،جويني، عالءالدين عطاملك بن بهاءالدين بن محمد       -

  ).1362تهران، اميركبير، (ثروت، 

فـي اخبـار افـراد       (تاريخ حبيب الـسير    ،خواندمير، غياث الدين بن همام الدين الحسيني       -

  ).1333تهران، خيام، (، زير نظر دبير سياقي، 3 ج ،)بشر

تبريـز، چاپخانـه     (،رالدين طوسي يزندگاني و شخصيت خواجه نص    روان بخش، كاظم؛     -

  ).1329شفق، 

 به اهتمام عبدالحسين    ،مطلع سعدين و مجمع بحرين     ،مرقندي، كمال الدين، عبدالرزاق   س -

  ).1372تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، (نوايي، 

 ،ترجمه و مقدمه نوراهللا كـسايي      (،تاريخ دانشگاههاي بزرگ اسالمي    ،، عبدالرحيم هغنيم -

  ).1364تهران، يزدان، 

تهران، بنگاه  ( به اهتمام مهين همبلي،      ،تاريخ الجايتو  ، بن محمد  كاشاني، ابوالقاسم عبداهللا   -

  ).1348ترجمه و نشر كتاب، 

تهـران، علمـي و     ( ترجمـه عبدالحـسين ميكـده،        ،صحرا نوردان  امپراطوري   ،گروسه، رنه  -

  ).1353فرهنگي، 

- تـصحيح گـاي    ،نزهه القلـوب   ،مستوفي قزويني، حمداهللا بن ابي بكر بن احمد بن نصر          -

  ).1362تهران، دنياي كتاب، (رنج، مقاله سوم، لست

 تهذيب و تلخيص عبـاس زريـاب،   ،روضه الصفا ،ميرخواند، محمد بن خاوند شاه بلخي   -
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  ).1375تهران، علمي، (

  ).1350تهران، انديشه، ( ترجمه احمد آرام، ،علم و تمدن در اسالم ،نصر، حسين -

تجزيه  (تحرير تاريخ وصاف   ،ضل اهللا وصاف الحضره شيرازي، شرف الدين عبداهللا بن ف        -

  ).1346تهران، بنياد فرهنگ ايران، ( به قلم عبدالمحمد آيتي، ،)االمصار و تزجيه االعصار

  ).1363تهران، اساطير، ( ترجمه شيرين بياني، ،چنگيزخان ،ب. والديميرتسف -

و تهـران، علمـي     ( ترجمه شيرين بيـاني،      ،نظام اجتماعي مغول   ،______________  -

  ).1345فرهنگي، 

تهـران،  ( ترجمه عبداهللا فريـار،      ،)در دوره ايلخانان   (معماري اسالمي ايران   ،ويلبر، دونالد  -

  ).1346علمي و فرهنگي، 

مصطفي موسـوي،   .  تصحيح محمد روشن   ،جامع التواريخ  ،همداني، رشيدالدين فضل اهللا    -

  ).1373تهران، نشر البرز، ( ج، 4

پاكـستان، چـاپ    ( تـصحيح محمـد شـفيع،        ،ت رشيدي مكاتبا ،______________  -

  ). م1945 –.  ه1364الهور، 

 به كوشش مجتبي مينوي و ايـرج افـشار،   ،وقفنامه ربع رشيدي   ،______________  -

  ).1356تهران، انجمن آثار ملي، (با همكاري عبدالعلي كارنگ، 


