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چکیده
از یورش مغول و حاکميت آنان بر ایران همواره بهعنوان یکی از علل افول دانش در این سرزمين یاد شده
است .این پژوهش بر آن است که با استفاده از رویکرد توصيفی -تحليلی ،تأثير حمله مغول و حاکميت
ایلخانان را بر سنت علمی در ایران مطالعه و بررسی کند و بدین پرسش پاسخ دهد که در این دوره سنت
علمی نسبت به ادوار گذشته چه تغييراتی کرده و علل و پيامدهای حاصل از این تغييرات چه بوده است؟
نتيجه این بررسی نشان میدهد با حاکميت ایلخانان ،سنت علمی در ایران تحت تأثير عوامل متعددی نظير
تسامح مذهبی ایلخانان و استيالی عقلگرایان بر نهادهای علمی و آموزشی تغيير یافت .از همين رو در
کنار علوم دینی ،علوم عقلی در کانون توجه دانشمندان این دوره قرار گرفت؛ چنانکه یکی از ادوار پررونق
تاریخ ایران به لحاظ ساخت مراکز علمی و آموزشی و احيای دوباره فعاليتهای علمی بهویژه در حوزه
علوم عقلی رقم زده شد.
کلیدواژهها :ایلخانان ،علم در دوره مغول ،مؤسسات علمی ایران ،ربع رشيدی ،شنب غازان.

 .1تاریخ دریافت1311/3/11 :؛ تاریخ پذیرش1311/6/22 :
 .2رایانامه(مسؤول مکاتبات)amirdehghan55@yahoo.com :
 .3رایانامهmohsenrahmati45@gmail.com :
 .4رایانامهabcdemadi@gmail.com :
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مقدمه
عصر استيالی مغول و حاکميت ایلخانان (757-696ه) از جمله ادوار مهم تاریخ ایران
است که ابعاد مختلف سنت علمی و فکری آن همچنان ناشناخته مانده و محل اختالف نظر
پژوهشگران است .برخی مورخان مسلمان نظير ابنخلدون و به تبع او پژوهشگران معاصر،
علت رکود علمی در بالد شرقی تمدن اسالمی و انتقال آن به بالد غرب اسالمی را ویرانی
سرزمينهای شرقی به دست مغول دانستهاند؛ اما دیگر بررسی منابع این دوره نشان میدهد
عصر حاکميت ایلخانان از نظر شمار و کيفيت مراکز علمی ،یکی از پررونقترین دورههای
تاریخی ایران بهشمار میآید .برای درک این تقابل و حل آن ،در پژوهش پيش رو ،سنت
علمی حاکم بر ایران عصر ایلخانی ،عوامل شکلگيری و پيامدهای آن در عرصه علم و
آموزش بررسی خواهد شد تا بتوان ارزیابی صحيحتری از پيامدهای استيالی مغول بر
حيات علمی ایران در آن عصر ارائه کرد.
تاکنون پژوهشهای چندی درباره حيات علمی ایران در عهد مغول و ایلخانان صورت
پذیرفته است ،از جمله :دانشمندان ايرانى در جهان اسالمى ،نوشته جورج صليبا؛ نصیرالدين
طوسى و رصدخانه مراغه ،تأليف آیدین صایيلی؛ خواجه نصیرالدين طوسى ،تأليف آیلهارد
ویدمان؛ البصائر فى علم المناظر لکمال الدين الفارسى ،از مصطفی موالدی؛ کمالالدين
فارسى و بعض بحوثه فى علم الضوء ،تأليف مصطفی نظيف .این پژوهشها بيشتر حاوی
شرح حال و بررسی فعاليتهای علمی دانشمندان در این دوره است .کتاب محمدتقی
مدرس رضوی ،با نام احوال و آثار خواجه نصیر الدين طوسى ،و کتاب ايران در اوايل عهد
ايلخانان ،نوشته جورج لين از دیگر آثاریاند که در آنها مطالبی درباره فضای علمی ایران
عصر ایلخانی آمده است .همچنين در مقاالتی نظير «مدارس عصر ایلخانی» از جواد
عباسی و «حيات فرهنگی عصر ایلخانی با تکيه بر مدارس» به قلم ابوالفضل رضوی به
معرفی مدارس این دوره پرداخته شده است .پژوهشهای معدودی نيز هستند که به عوامل
مؤثر بر حيات علمی ایران عصر ایلخانی پرداختهاند ،مانند «نگرشی بر اثر حمله مغول در
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تغيير مبادی علمی ایران» از فرید قاسملو که در آن تأثيرات تغيير روشهای توليد اقتصادی،
در پی حمله مغول ،بر روشهای فکری ایرانيان بررسی شده است.
وضع علمی در ایران اسالمی در آستانه ایلغار مغول
آثار ،احوال و فعاليتهای دانشمندان علوم مختلف نشان میدهد از ورود اسالم تا پيش از
یورش مغول دو شيوه فکری بر جامعه علمی ایران حاکم بوده است؛ در وهله اول از اواسط
قرن دوم تا اوایل قرن پنجم هجری سنتی علمی در تمدن اسالمی و ایران به وجود آمد که به
ترجمه آثار علمی تمدنهای پيشين به زبان عربی منجر شد و سپس متفکران اسالمی با تکيه
بر این منابع به مطالعه ،تأليف و تلفيق پرداختند و نيز به ابتکار در شاخههای مختلف علوم

دست زدند .نگرش فرا نژادی اسالم در عهد عباسی 5،تصدی امور توسط اميران و کارگزاران
دانشدوست ،مهاجرت دانشمندان از مناطق مختلف به بغداد ،نهضت ترجمه و انتقال
دانش و تجربه اقوام پيشين به جامعه اسالمی 6،و تسامح و تساهل سياسی و مذهبی

فرمانروایان 1را میتوان عوامل اصلی این ترقی دانست .ظهور و فعاليت فرقهها ،مکاتب و
نحلههای فکری عقلگرا نظير معتزله و اسماعيليه و بهویژه اخوان الصفا (که به رهبری عقل،
دعوت به کسب علوم و معارف ،حق برخورداری عموم از آموزش و تسامح علمی و مذهبی

اعتقاد داشتند )8نيز به رواج علوم بهویژه علوم عقلی 1در این دوره کمک کرد .در سده
چهارم ،به رغم کاهش شمار دانشمندان فعال نسبت به اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم،

 .5هولت.165 ،
 .6ابنندیم331 ،؛ صفا.45 ،
 .1فرای125 ،؛ .Arkoun, 189
 .8اخوان الصفا161 ،124/4 ،؛ قمير.81 ،
ّ
 .1مراد از علوم عقلی ،علوم ذهنيه ،علوم حکميه ،علوم اوائل و جز آن ،یعنی تمام علومی است که با تعقل و استدالل
سر و کار داشتهاند.
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کيفيت و اصالت کار دانشمندان آشکارا فراتر از اسالفشان بود 12و این دانشمندان عالوه بر
نقد آراء پيشينيان ،خود به تجربه و آزمایش پرداختند.
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از قرن پنجم به این سو مخالفت با علوم عقلی آغاز شد ،چنانکه در زمان حکومت

محمود غزنوی (669-388ه) برخی کتابهای فلسفه و نجوم به آتش کشيده شد 12.این
روند در دوره سالجقه تداوم یافت و آن آزادی که تا اواخر قرن چهارم و تا حدی در نيمه اول
قرن پنجم برای علمای علوم عقلی و حکما در اظهار عقاید خود وجود داشت بهتدریج

ازميان رفت؛ 13چندانکه علوم عقلی «غير نافع»« ،مهجورة» و «حکمة مشوبة بکفر» قلمداد

میشد 14.این فضای فکری تا ایام یورش مغوالن کمابيش پا برجا بود 15و گرایش اعتزالی
سالطين خوارزمشاهی نيز نتوانست تغييری در آن ایجاد نماید و این سالطين حتی به عنوان
«مبتدعان» و اهل بدعت معروف و نکوهش شدند.

16

پيامد تسلط چنين اندیشهای بر جامعه علمی ایران آن بود که غالب مدارس و مراکز

علمی دانشهای عقلی را رها کرده به علوم مذهبی ،نقلی و ادبی پرداختند؛ 11چندانکه بيش

از  9677دانشمند نامی نيشابور (از جمله مراکز علمی ایران پيش از یورش مغول) 18در

فاصله زمانی قرن چهارم تا نيمه اول قرن ششم به علوم دینی و ادبی اشتغال داشتند و فقط

چهار تن از آنان ،از علوم دقيقه نيز آگاه بودهاند 11.همچنين بررسی احوال  7378شخصيت
 .12فرای.331 ،
 .11برنال.221 ،
 .12ابن اثير.312/1 ،
 .13صفا ،تاريخ علوم عقلى در تمدن اسالمى.185 ،
 .14حموی113/3 ،؛ همان445/1 ،؛ ابنالعبری.238 ،
 .15نک .خيام8 ،؛ رازی.1312 ،
 .16افالکی ،11/1 ،بهاء ولد.82/1 ،
 .11نک .کسایی ،مدارس نظامیه و تأثیرات علمى و اجتماعى آن؛ غنيمه،تاريخ دانشگاههای بزرگ اسالمى.1364 ،
 .18اشپولر ،تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمى.1/2 ،
 .11فارسی488 ،؛ همان.446 ،215 ،215 ،
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ُ
در کتب ابنخلکان ،ابنفوطی و ابنشاکر ک ُتبی نشان میدهد 22که در بغداد نيز مقارن حمله
مغول اکثر علما به علوم دینی و ادبی اشتغال ،و عده اندکی از آنان با علوم عقلی هم آگاهی
داشتهاند که گروه اخير گاه به کفرو الحاد متهم میشدند و در مواردی کرسی تدریس یا حتی
جان خویش از دست میدادند .در این شهر پيشاز آنکه مراکز آموزشی به دست مغول به
آتش کشيده شود کتب فلسفی و علوم اوائل به فرمان خليفه الناصر نابود گشته بود و
کتابهای ابنهيثم در علوم دقيقه بال و مصيبتی سخت برای جامعه شناخته میشد که

مستوجب آتش بود 21.بدین ترتيب سالها پيش از یورش مغول سنت علمی عقلگرا در ایران
و بغداد رو به ضعف نهاده بود.
سنت علمی در ایران عصر ایلخانی
بررسی آثار علمی عصر ایلخانی و نيز نظرگاه اندیشمندان آن دوره به هر یک از شاخههای
علوم نشان میدهد که برخالف دورههای پيشتر ،حکمت و فلسفه بهمثابه منشأ علوم عقلی،
بر فضای فکری این دوره از حيات جامعه علمی ایران مسلط بوده است .قطبالدین شيرازی
(797-633ه) از جمله دانشمندان عصر ایلخانی که به طبقهبندی علوم توجه خاصی داشته
در دانشنامه درة تاج لغرة الدباج علم را به دو قسم ِحکمی و غير حکمی تقسيم کرده است؛

مابعدالطبيعة ،ریاضيات ،طبيعيات و دیگر شاخههای مرتبط با آن ،همه از علوم فلسفیاند
که حکمت نظری را تشکيل میدهند و همراه با علوم حکمت عملی از این ویژگی

برخوردارند که در همه زمانها و مکانها یکسان باقی میمانند .در مقابل ،علوم غير حکمی
علومیاند نظير فقه که با شریعت پيوند دارند و از همين روی در زمانها و مکانها و بين
فرهنگها و امتهای مختلف یکسان نيستند؛ زیرا پروردگار گروههای گوناگون انسانی را در
ادوار مختلف ،شرایع گوناگونی داده است «کی زمانی محفوظ ماند به نسبت با اشخاصی
 .22نک .ابن خلکان ،بیتا؛ ابنفوطی ،مجمع اآلداب فى معجم األلقاب؛ ابنشاکر کتبی.1113 ،
 .21ابنالعبری.238-231 ،

ّ
 /66تاريخ و تمدن اسالمى ،سال چهاردهم ،شماره بيست و هشتم ،پایيز و زمستان 9317

معين و آن گاه مبتذل شود» و از این جهت وی علوم حکمی را افضل میداند ،چه نفس
آدمی با درک چنين معرفت و علمی به کمال میرسد 22.شمسالدین محمد بن محمود

آملی(د753،ه) دیگر دانشمند و مدرس عصر ایلخانی نيز در دایرةالمعارف نفايس الفنون
فى عرائس العیون برای حکمت جایگاهی متفاوت از دین قائل است و آن را علمی میداند
که «نسبت او با جميع ازمنه و امم یکسان باشد» .تعریف خاص وی از حکمت نظری این
است« :علم حقایق اشيا چنانکه باشد» ،که در کنار حکمت عملی ،یعنی «قيام نمودن به
کارها چنان که باید به قدر استطاعت» نفس را به کمالی که بدان متوجه است میرساند.

23

بدین ترتيب در ذهن این اندیشمند نيز علوم حکمی جایگاهی برتر از سایر علوم دارد.
این تلقی از علم در نزد دانشمندان عصر ایلخانی که در تضاد با تعریف اندیشمندان دو

سده پيش 24بوده و تسلط آن بر فضای فکری و حيات علمی جامعه ایران ،پيامدهایی داشت
که در ادامه شرح آن خواهد آمد.
پیامدهای تغییر سنت علمی در عصر ایلخانی
راهیابی علوم عقلی به مراکز آموزشی و مدارس :تغيير نگرش متوليان علم و آموزش در
دوره ایلخانی از مقوله علم نسبت به سدههای پيشين موجب گشت پس از یک فترت
طوالنی ،بار دیگر علوم عقلی در کانون توجه طالبان علم قرار بگيرد .در منابع تاریخی آمده
است که خواجه نصيرالدین طوسی برای هر یک از فالسفه در دار الحکمه ،روزی سه درهم
و برای هر یک از اطبا در دارالطب ،روزی دو درهم و برای هر فقيه در مدرسه ،روزی یک
درهم و برای هر محدث در دارالحدیث ،روزی نيم درهم مقرری تعيين نمود 25.این مایه از

 .22قطبالدین شيرازی ،درة التاج لغرة الدباج.154- 151 ،
 .23شمس الدین آملی.14/1 ،
 .24غزالی ،احیاء علومالدين.31/8 ،
 .25ابنکثير.215/13 ،
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تفاوت در راتبه ،موجب شد طالب و عالقهمندان به تحصيل به فراگيری علوم عقلی بيش از
علوم دینی اشتياق نشان دهند .چنين اقدامی واکنش عالم مشهور مسلمان و مدرس
دارالحدیث و مدارس دمشق و مصر ،ابنتيميه (768-669ه) را در پی آورد .وی درباره
اقدامات علمی و آموزشی خواجه نصيرالدین طوسی آورده است ...« :وقتیکه به روش
صابئيان مشرک ،رصدخانهای را که در مراغه است میساخت ،آن کس که کمترین بهرهای از
آن میبرد ،کسی بود که به دیندارها نزدیکتر بود و کسی که بيشترین بهره را از او میبرد
کسی بود که از دین دورتر بود ،مانند صابئيان مشرک و معطله و سایر مشرکان» 26.در این

مرکز علمی و آموزشی بسياری از فضال و دانشمندان علوم دقيقه و عقلی فعال بودهاند؛
چنانکه ابنفوطی در بخشهای بر جای مانده از کتاب مجمع اآلداب فى معجم األلقاب
شرح احوال بيش از صد تن از آنان را آورده است.

21

در ربع رشيدی در تبریز نيز در کنار علوم دینی ،علوم عقلی ،طب ،داروشناسی و
کشاورزی تدریس میشد و کتابخانه آن بيش از 67هزار جلد کتاب در دو بخش منقوالت و

معقوالت داشت 28.در مجتمع علمی و آموزشی شنب غازان عالوه بر دارالشفا ،رصدخانه و
کتابخانه ،مؤسسه آموزشی کمنظيری با عنوان حکمتيه وجود داشت که به آموزش علوم
دانشمند
عقلی اختصاص داشت .مدرسان علوم عقلی در مرکز آموزشی سلطانيه ،مانند
ِ
جامع العلوم ،شمسالدین آملی از باالترین دستمزد ،یعنی  9577دینار در ماه ،برابر با
حقوق یکساله معلمان و حافظان قرآن بر خوردار بودند.

21

فراهم آوردن زیرساختهای مناسب برای پژوهش در این مراکز علمی به ظهور
ُ
دانشمندان بزرگی همچون اثيرالدین ابهری(د663ه) ،مؤیدالدین عرضی(د666ه)،
 .26ابنتيميه.11/2 ،
 .21نک .ابنفوطی ،مجمع اآلداب فى معجم األلقاب.
 .28رشيدالدین فضلالله همدانی ،وقفنامه ربع رشیدی221 ،226 ،146 ،145 ،؛ همو ،تنکسوق نامه.135 ،
 .21وصاف211 ،؛ شمسالدین آملی.261-258/2 ،
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فخرالدین رصدی مراغی(د667ه) ،فریدالدین طوسی(د661ه) ،نجمالدین دبيران کاتبی
قزوینی(د675ه) ،فخرالدین اخالطی(د687ه) ،محيیالدین مغربی(د686ه) ،فخرالدین
احمد طوسی(د773ه) قطبالدین شيرازی(د 797ه) و کمالالدین فارسی(د798ه) منتهی
گردید که بر گرد هم به فعاليت علمی به ویژه در حوزه علوم اوائل اشتغال داشتند.

32

هم چنين در این دوره فقيهان و متکلمانی در مدارس تربيت شدند که به علوم دقيقه
آگاه بودند ،درحالی که بررسی آثار و احوال دانشمندان مسلمان نشان میدهد تا پيش از این
تاریخ پایگاه عمده علوم دقيقه دربار برخی از سالطين بوده است .این جابجایی که نخستين
بار به دست خواجه نصيرالدین صورت گرفت ،تأثير دو گانه داشت :از یک سو علوم دقيقه از
وابستگی به دربارها و حاميان موقت رها شدند و به مدرسهها که نهادهایی مستقل و پایدار
بودند وابسته شدند و بالطبع شمار کسانی که بهطور منظم و به عنوان جزئی از برنامه درسی
خود علوم دقيقه را فرا میگرفتند افزایش نسبی یافت و با نهادینه شدن این علوم ،سنتی پا
گرفت که حفظ و انتقال این علوم را به رغم انحطاط کلی جامعه تضمين میکرد .از سوی
دیگر تحت تأثير تصوری از علم که در محيط مدارس وجود داشت ،پژوهش که خصوصيت
عمده علم اسالمی در دوران شکوفایی بود جای خود را به بحث و تلقين و تکرار و

حاشيهنویسی در حيطه این علوم داد و رو به ضعف نهاد 31.برای تدریس علوم دقيقه در
مدارس ،خواجه نصيرالدین و دیگر دانشمندان ایرانی به تأليف کتب جدید و یا تحریر آثاری
پرداختند که پيش از آن کتب درسی حلقههای علمی خارج از محيط مدارس میبوده.
اینگونه به نظر میرسد که هدف از نگارش این آثار که میتوان از آنها با عنوان «درسنامه»
یاد کرد تسهيل و گویا نمودن مطالب علمی مبهم و نامفهوم نویسندگان پيشين برای

ُ
 .32نک .ابن فوطی ،مجمع االداب فى المعجم االلقاب؛ ابن شاکر ک ُتبی ،فوات الوفیات؛ نصيرالدین طوسی ،زيج
ايلخانى ،گ ،1پ.
 .31معصومی همدانی.32-21 ،
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دانشجویان بوده که تا آن زمان گنگ و نارسا ميان مسلمانان رواج داشته است 32.در کنار
تدری س علوم حکمی و برخی علوم دقيقه ،تأسيسات جانبی نظير رصدخانه ،بيت االدویه و
دار الشفا برای برخی از این مدارس از اهميت ویژهای برخوردار بوده و بیشک حکایت از
آن دارد که در این مراکز به تدریس دانش نجوم و علوم وابسته بدان و همچنين تدریس علم

طب در کنار مداوای بيماران میپرداختهاند؛ 33کارکرد نوینی که کمتر نمونهای برای آن در
تاریخ علم و تمدن ایران و اسالم میتوان یافت.
برگزاری مناظرات علمی :بر خالف برخی اندیشمندان عصر سلجوقی که برگزاری

مناظرات علمی را مضر دانسته و با آن مخالفت میکردند 34،اندیشمندان عصر ایلخانی که

خود متولی امر آموزش بودند با نگارش رساالتی نظيرآداب البحث وآداب المتعلمین نه تنها
طالبان علم را به برگزاری جلسات و مناظرات علمی با علمای دیگر مذاهب و سرزمينها
تشویق می کردند ،بلکه آثار و تأليفات خویش را در معرض نقد سایر علما قرار میدادند.

35

این رویکرد منجر به برگزاری مناظرههای علمی در دربار شاهان ،مراکز علمی مختلف نظير
رصدخانهها ،مدارس و مساجد شد .نيز آنجا که حضور دانشمندی منتقد مقدور نبود
رساله هایی به صورت پرسش و پاسخ ميان صاحبان آراء مختلف به نگارش درمیآمد که گاه
حاصل چنين مکاتباتی به صورت کتاب تدوین میشد .از این ميان میتوان به اینها اشاره
کرد :اجوبة المسائل النصیرية ،رسالة النصیر الطوسى الى شیخ عین الزمان جیلى ،رسالة
االسئلة النصیرية شامل سؤاالت خواجه نصير از فيلسوف و حکيم شمسالدین
خسروشاهی ،رساله خواجه نصير در جواب اسئله عالمه محيیالدین عباسی ،مسائل هفت
َ
گانه شامل پاسخ خواجه نصير به سؤاالت حکيم ابن کمونه ،رساله خواجه در جواب 63
 .32شاردن.125/3 ،
 .33رشيدالدین فضلالله همدانی ،مکاتبات رشیدی112 ،؛ حسينی یزدی.28-12 ،
 .34غزالی ،فاتحة العلوم12-84 ،
 .35رشيدالدین فضلالله همدانی ،تنکسوقنامه.23 ،
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سوال حکيمی از دیار روم ،جواب اسئلة سید رکنالدين ،نامه خواجه نصيرالدین به اثيرالدین
ابهری ،و رساالت سؤاالت علما ،بیان الحقايق ،لطائف الحقايق و اسئله و اجوبه رشیدی از
خواجه رشيدالدین فضلالله همدانی.

36

رونق رحلههای علمی و پژوهشی :در عصر ایلخانی ،مانند دوران اعتالی علوم
اسالمی ،رحله یا سفرهای علمی دانشمندان به کانونهای دانش و آموزش در داخل و خارج
قلمرو ایلخانی رونقی یافت .صدها دانشمند و طلبه علم از چين ،ختا ،تبت ،ایغور ،شام،
مصر ،روم و فرنگ برای همکاری علمی و تدریس و کسب علم راهی مراکز علمی-
آموزشی ایلخانان همچون رصدخانه مراغه و ربع رشيدی شدند و متقابال دهها دانشمند
ایرانی جهت یافتن پاسخ سؤاالت علمی ،دستيابی به منابع و کتب پيشينيان و ارائه تأليفات
خود راهی سرزمينهای دیگر همچون چين ،ختا ،هند ،شام و حتی مصر _بررغم تيرگی
روابط سياسی ایلخانان با مماليک_ شدند.
خواجه رشيدالدین یکی از مستعدترین دانشجویان طب بنام صفیالدوله را با طبيب و
دانشمند ختایی ،سيوسه ،همراه ساخت تا از وی زبان و طب ختایی بياموزد؛ سپس با کمک
او تأليف کتابی به نام تنکسوقنامه یا طب اهل ختا را به پایان رسانيد .وی همچنين در
سفری به هند به جمعآوری داروهای کمياب هندی و وارد کردن آن به ایران پرداخت.

31

حسن بن زاهد غریب کرمانی کيماگر ایرانی در سال 763ه به دربار محمد بن تغلقشاه در

هند پيوست و در آنجا سه کتاب در علم کيميا به نگارش درآورد 38.قطبالدین شيرازی برای
حل دشواریها و درک صحيح بخش کليات قانون ابنسينا سفرهای متعددی کرد و با سفر

 .36نک .مدرس رضوی515-411 ،؛ رشيدالدین فضلالله همدانی ،بیان الحقايق؛ همو ،مکاتبات رشیدی؛ همو،
اسئله و اجوبه رشیدی.
 .31رشيدالدین فضلالله همدانی ،تنکسوقنامه24-23 ،؛ همو ،مکاتبات رشیدی.161 ،
 .38غریب کرمانی ،مجموعه رسائل.1 ،
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به مصر توانست به مجموعهای از کتب ارزشمند در ارتباط با کتاب مذکور دست یابد.

31

عيسی مغولی ،پزشک و اخترشناس نسطوری که ریاست دیوان اخترشناسان قوبيالی را در
چين برعهده داشت ،در ایام سلطنت ارغون به ایران سفر کرد و پس از هفت سال به چين
بازگشت و به عضویت فرهنگستان امپراتوری یوان در آمد 42.ستارهشناسی بيزانسی به نام
َ
گئورگی کيونيداس 41در اواخر عهد ایلخانی در تبریز زیر نظر شمسالدین محمد وابک َنوی،
منجم عصر غازان و الجایتو ،به تحصيل پرداخت و تحت تعليم وی با زیجهای اسالمی
آشنا شد و سپس با استفاده از راهنماییهای این استاد دو زیج مهم دوران اسالمی زيج
عالئى رصدی از علی بن عبدالکریم شيروانی مشهور به فهاد و زيج معتبر سنجری سلطانى
از عبدالرحمن خازنی و یک متن درباره اخترشناسی نظری (علم الهيئة) را به یونانی ترجمه
کرد.

42

رحلههای علمی به هر علتی مقدور نمیبود ،دانشمندان با مبادله آثار و تأليفات
خویش و ارسال آن برای مراکز علمی و آموزشی طالبان علم را از یافتههای خویش بهرهمند
میساختند.

43

دستاوردهای نوین علمی :با تأسيس رصدخانه مراغه و دیگر رصدخانهها و
گردهمایی دانشمندان ملل مختلف در این مراکز علمی فصل نوینی در نجوم اسالمی گشوده
شد .تأليف آثار ارزشمندی چون زيج ايلخانى ،رساله معینیه ،تذکرة فى علم الهیئة ،نهاية
االدراک فى دراية االفالک ،ساخت ابزارهای نجومی و ترجمه و نگارش کتاب در این باب،
پژوهش در علوم وابسته به آن ،آموزش و پرورش محققين ،انتقاد از نظام بطلميوسی و

 .31قطبالدین شيرازی ،تحفه سعديه.1 ،
 .42سارتون.1881/2 ،
41. Georgy Chioniades
 .42کندی52 ،26 ،؛ مظفری45 ،؛ Van Dalen, p.118
 .43نک .رشيدالدین فضلالله همدانی ،مکاتبات رشیدی.251-248 ،
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فعاليت برای جایگزینی نظریات درستتر و ارائه نظریات سيارهای نوین از جمله
دستاوردهای دانشمندان عصر ایلخانی در علم نجوم بوده است.

44

اقدامات دانشمندان این عصر در زمينه ریاضيات ،بهویژه اصالح و تحریر آثار
ریاضيدانان بزرگ پيشين ،به قلم خواجه نصير ،موانع و مشکالت الینحل را برای طالبان علم
معاصر وی و ادوار بعد ساده کرد .نيز آثار قابل مالحظهای خواجه نصير و دیگر ریاضیدانان
بزرگ این عصر همچون اثيرالدین ابهری ،قطبالدین شيرازی و کمالالدین فارسی تأليف
کردند که هر کدام حاوی دستاوردهای نوینی در علم مثلثات ،هندسه و تئوری اعداد بوده
است.

45

علم فيزیک بهویژه علم مناظر(فيزیک نور) که در تمدن اسالمی پس از ابنهيثم در
انزوا قرار گرفته بود نيز در کانون توجه دانشمندان عصر ایلخانی نظير خواجه نصير،
قطبالدین شيرازی و بهویژه کمالالدین فارسی قرار گرفت و ضمن بازبينی و تجدید نظر در
آثار نورشناختی ابنهيثم در مباحثی همچون انحراف و حرکت نور و پدیده رنگين کمان،
یافتههایی فراتر از آنچه ابنهيثم بدان نائل شده بود بهدست آمد.

46

در پزشکی عالوه بر شرح آثار مهم طبی ادوار گذشته ،در زمينه داروسازی و آموزش
پزشکی اقدامات قابل مالحظهای صورت گرفت و با نگارش تنکسوقنامه یا طب اهل ختا،
طب چينی و علوم وابسته بدان به ایران راه یافت.

41

موسيقی ،طبيعيات ،کيميا ،گوهرشناسی ،معدنشناسی ،جانورشناسی ،جغرافيا و جز
آن از دیگر علومی بودند که با تغيير فضای فکری و محيط علمی ایران در عصر ایلخانی
شرایط الزم برای پرداختن دوباره بدان فراهم شد ،چنانکه دانشمندان این دوره با نگارش آثار
 .44نک .کرامتی141-14 ،؛ صليبا. Masood, 134-136,111 -113 ،
 .45نک .کارادو وو145-146/2 ،؛ قربانی ،فارسىنامه ؛ کرامتی.141-145 ،
 .46نک .نظيف323-211 ،؛ مت55-51 ،؛ جبار.25-3 ،
 .41نک .قطبالدین شيرازی ،تحفهسعديه ،همدانی ،تنکسوقنامه؛ ایدان213/1 ،؛ نصر.331 ،
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متعدد در این حوزهها ضمن حفظ دستاورد گذشتگان ،خود نيز به یافتههای نو ینی
رسيدند.

48

همزمان با پویایی دوباره فعاليتهای علمی در حوزه علوم اوائل به ویژه علم نجوم،
ریاضی و فيزیک و دستیابی به یافتههای جدید در این حوزهها که بيشتر نتيجه محيط
علمی ایران بود ،در بخشهای دیگری از قلمرو تمدن اسالمی ،کاهش فعاليتهای علمی و
محدودیت حوزههای پژوهشهای سنتی و گسستهای آشکار در آثار علمی بهویژه در
شاخههای مختلف علوم عقلی مشهود است 41،از جمله در سرزمينهای شام و مصر که

ابنخلدون آنها را تنها کانونهای علمی میشمرد که بعد از یورش مغول دانش از
سرزمينهای شرقی و ایران به آنجاها انتقال یافته است.

52

بهرغم تفاوت های آشکار در فضای علمی ایران عصر ایلخانی نسبت به دو سده پيش و
حتی سرزمينهای شام و مصر در همين دوره ،این شرایط چندان نپایيد و در پی آشفتگیهای
اواخر دوره ایلخانان و منازعات ویرانگر سياسی پس از سقوط این سلسله و از سرگيری
تعصبات مذهبی جامعه ایرانی ،بار دیگر مانند روزگار سلجوقيان و خوارزمشاهيان و خلفای
عباسی مقارن آنان ،گرفتار بالی تفرقه و تعصب گردید و جامعه علمی ایران نتوانست از
فرصت و شرایط مناسبی که در طی حکومت ایلخانی پيش آمده بود برای تداوم فعاليتهای
علمی و فرهنگی بهره گيرد.

51

 .48نک .دبيران کاتبی قزوینی ،حکمة العین؛ مستوفی ،نزهة القلوب ؛ کاشانی ،عرايس الجواهر و نفايس االطايب.
 .41جبار.11-4 ،
 .52ابنخلدون141 ،541 ،546/1 ،؛ ذهبی126-125 ،؛ فيومی83 ،؛ سيوطی.518/1 ،
 .51رک .نبئی1315 ،؛ صفا ،تاريخ ادبیات ايران114/3 ،؛ ميرخواند4425/5 ،؛ کسایی ،سرگذشت دانش و دانشیان،
.112/2
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عوامل تحول در سنت علمی ایران در عهد ایلخانان
بنابر آنچه گفته شد ،تفاوت سنت علمی و فکری در جامعه علمی ایران پيش و پس از
یورش مغول مشهود و حاکی از تحولی قابل توجه است .شاید بتوان علل و عوامل این تحول
را چنين دستهبندی کرد:
تسامح مذهبی ایلخانان :پس از استيالی مغوالن که بر اساس منابع تاریخی در ابتدا

مردمی ابتدایی و خرافی ،خشن ،شبانپيشه ،بيشهنشين و شکارچی بودند 52،دین اسالم و
مذاهب آن از رسميت افتاد .این پيامد که نتيجه عدم تقيد ایلخانان به مذهبی خاص و نيز
گرایش پی در پی آنها از یک مذهب به مذهب دیگر بود ،تعصبات دینی و خشونتهای
برآمده از آن را از جامعه زدود 53.عدم حمایت ایلخانان از گرایش مذهبی خاص و استفاده

از کارگزاران دانشدوست همچون خواجه نصيرالدین طوسی و خواجه رشيدالدین فضلالله
همدانی و کاهش رونق مراکز آموزش علوم نقلی ،موجبات شکلگيری فضای باز فکری،
احيای علوم غير دینی و فعاليت گسترده گروهی از دانشمندان را در حوزههای علوم عقلی
فراهم آورد.

54

مدارای مذهبی ایلخانان ،از عوامل تأثيرگذاری بود که ارتباط قابل مالحظه ميان
ایلخانان با ممالک شرق و غرب را درپی داشت و آمدوشد متعدد دانشمندان و طالب علم
از سایر ممالک اسالمی و غير آن به دربار و مراکز آموزشی عصر ایلخانی را ممکن کرد.
ميزان توجه به امور رفاهی دانشمندان مذاهب و ادیان دیگر در عصر ایلخانان چنان بوده
است که واکنش فقهای مسلمان خارج از قلمرو این حکومت را در پی آورد و آنان

 .52رشيدالدین فضلالله همدانی ،جامعالتواريخ22 ،؛ چائویی شه.115-21 ،
 .53بویل516-515 ،؛ کسایی ،سرگذشت دانش و دانشیان.112/2 ،
 .54نک .رشيدالدین فضلالله همدانی ،لطائف الحقايق115 ،34 ،22 ،؛ ابنفوطی ،مجمع اآلداب فى معجم
األلقاب.
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اندیشمندان و دولتمردان ایرانی را متهم به بخشيدن اموال بيتالمال به دانشمندان کافر
کردند.

55

استیالی عقلگرایان بر نهادهای علمی و آموزشی :با تثبيت دولت ایلخانی ،وزارت
و دیوان در دست ایرانيان قرار گرفت .برخی از این افراد چون خواجه نصيرالدین طوسی و
خواجه رشيدالدین فضل الله همدانی که از دانشمندان خردگرای عصر خویش به شمار
میآمدند ،با استفاده از جایگاه اداری خویش ،نهادهای علمی و آموزشی را در اختيار گرفتند
و زمينه را برای حضور دانشمندان در دربار ایلخانی هموار ساختند.
خواجه نصيرالدین رسيدن انسان به مرحله کمال را در گرو دست یافتن به حکمت
نظری و حکمت عملی میدانست و عقل ازآنجاکه اساس حکمت شناخته میشود در نزد او
از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است .خواجه دارا بودن قوه تعقل و بالمآل دانش را وجه
تمایز ميان انسان و حيوان میدانست که نهادینه شدن آن میتوانست رشد و توسعه وتکامل
فرد و جامعه را در پی داشته باشد 56.منزلت عقل در نزد وی چندان بود که در این باب

رسالهای مستقل با عنوان اثبات عقل مجرد نگاشت و در تجريد االعتقاد نيز تالش کرد تا
برخالف شرع گرایان نشان دهد حتی فهم حسن و قبح افعال نيز در توان فهم و خرد آدمی

است 51.خواجه نصيرالدین در کتاب مصارع المصارع به بررسی اندیشههای اشعریگونه

شهرستانی و دفع انتقادهای وی از فالسفه در کتاب مصارعة الفالسفه پرداخت .شرح
خواجه بر االشارات و التنبیهات ابن سينا نيز در واقع نقد عالمانهای بر شبهات و تشکيکات
فخر رازی در آراء ابن سيناست و در بيشتر مواضع اعتراضات و ایرادات رازی را با عبارات
خود او نقل و سپس آن را قدح و جرح کرده است.

 .55رشيدالدین فضلالله همدانی ،مکاتبات رشیدی 251-248 ،و 311؛ سبط بن عجمی.611 ،
 .56خواجه نصيرالدین طوسی ،اخالق ناصری13 ،؛ همو ،تصورات21 ،؛ همو ،آداب المتعلمین ،گ ،1 ،ر ،پ.
 .51نک ،همو،اثبات عقل مجرد؛ همو ،تجريد االعتقاد.111 ،
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در ميدان عمل نيز خواجه دانشمندان مصونمانده از هجوم مغول را به دربار ایلخانان
جذب کرد .وی با دعوت از طيف وسيعی از دانشمندان ،شامل دانشمندان چينی ،ترک،

ایرانی و عرب به مراغه ،توانست با علمای سراسر امپراتوری مغول همکاری کند 58.او
توانست با مهيا کردن امکانات مادی و زمينههای تحقيق و دانشافزایی برای دانشمندان ،از
فرار صاحبان اندیشه جلوگيری کند و اهالی علم را از سراسر جهان جذب کند .مؤیدالدین
ُ
عرضی از دانشمندان همکار خواجه نصير در ساخت رصدخانه مراغه در این باره نوشته
است« :موالی ما خواجه نصيرالدین طوسی شخصی نادر است .خداوند به وی عمری
طوالنی بخشد .از مردم حمایت میکرد .روزهایی که به ما فرصت میداد زیر نظر او کار
کنيم روزهای فوقالعادهای بود .روزهایی که ما دور از فرزندان،بستگان و وطنمان بودیم،
خواجه نصير در کنارمان بود .کسی که در کنار اوست همه چيز دارد و کسی که او را در کنار
خود ندارد ،هيچ ندارد».

51

پس از مرگ خواجه نصير در سال 676ه فرزندانش ،صدرالدین علی ،اصيلالدین
محمد و فخرالدین احمد از دانشمندان بنام عصر خویش در عرصه علوم حکمی و علوم
دقيقه ،همچون پدر متصدی مشاغل مهم گردیدند و بيشتر مناصب خواجه از جمله نظارت
بر اوقاف ،مراکز آموزشی و رصدخانه مراغه را عهدهدار گشتند .اینان نيز راه پدر را در
حمایت از طالبان علم ادامه دادند و به همين جهت همواره مورد ستایش قرار میگرفتند.

62

خواجه رشيدالدین فضلالله همدانی نيز که توليت بزرگترین مرکز علمی-آموزشی
عصر ایلخانی یعنی ربع رشيدی را بر عهده داشت ،با اینکه بر فالسفه استداللی ،از دیدگاه
شرع اسالمی ،خردههایی گرفته است ،اصوال طرفدار تفکر فلسفی و عقالنی بوده است و
اعتقاد داشت قومی شریفتر از عقال وجود ندارد و به همين سبب ضمن نوشتن رساالتی در
 .58نعمة541 ،؛ لين321 ،؛ ابنفوطی481/ 4 ،؛ تتوی.3182 ،
59. Tekeli, p.7.
 .62العمری221 ،؛ وصاف285 ،؛ ابن فوطی ،مجمع اآلداب فى معجم األلقاب 553/2 ،؛ االمين.56 ،
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دفاع از عقل و عقالنيت با عناوین عقل و علم ،و در اثبات اشرفیت عقال از علما کوشيده
است تا عقل و ایمان را تلفيق کرده ،نظر متکلمان و فيلسوفان را یکی جلوه دهد.

61

رشيدالدین نيز همچون خواجه نصير در دوران حيات سياسی و فرهنگی خویش
تالش کرد با تأسيس ربع رشيدی و دیگر مراکز علمی و آموزشی و نظارت بر آنها در سراسر
قلمرو ایلخانی نه تنها به احيای علم و فرهنگ و باروری نمادهای هویت ملی ایرانی و
عالمان جالی وطن کرده بپردازد ،بلکه با بينش و
بازپروری اندیشمندان و بازگرداندن
ِ
رویکردی فرامليتی و فرامذهبی و با در نظر گرفتن انواع تمهيدات برای جذب طالبان علم و
دانشمندان سایر سرزمين های اسالمی و غير آن و آثار علميشان ،ربع رشيدی را به یک مرکز
علمی و آموزشی بينالمللی و تبریز را به یکی از کانونهای علمی آن روز جهان اسالم تبدیل
کند ،اهدافی که شواهد تاریخی از تحقق آنها حکایت دارد و نشان میدهد که دانشمندان و
مالحظات نژادی و مذهبی در کمال آسایش و
طالب علم از سراسر جهان متمدن آن روز بی
ِ

رفاه در ربع به کسب علم پرداختهاند.

62

تغییر و تحول در نظام و کارکرد اوقاف :با روی کار آمدن سلسله ایلخانی ،نهاد وقف
از دیوان قضا منفک و در اختيار شخصيتی علمی و دانش دوست همچون خواجه
نصيرالدین طوسی قرار گرفت .وی اوقاف را نظم و ترتيبی دوباره بخشيد که بخشی از این
تغييرات در جهت احيای علوم عقلی و تأسيس مراکز علمی مرتبط بدین علوم بوده است.
پس از آنکه هالکو خواجه نصيرالدین را به ریاست دیوان موقوفات دولت ایلخانی برگزید،
وی یک دهم درآمد اوقاف کشور را به رصدخانه مراغه اختصاص داد .به گفته شمسالدین

 .61نک .رشيدالدین فضلالله همدانی ،لطائف الحقايق41 ،؛ همو ،اسئله و اجوبه رشیدی511-415 ،؛ نصر،
.325
 .62رشيدالدین فضلالله همدانی ،سوانحاالفکار رشیدی232-226 ،؛ همو ،مکاتبات رشیدی322-311 ،؛
کالویخو.112 ،
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ُ
عرضی از دانشمندان فعال در رصدخانه این رقم به اندازهای باال بوده که حساب آن تنها از
عهده خداوند برمیآمده است.

63

خواجه نصيرالدین عالوه بر ایجاد رصدخانه مراغه ،مراکز آموزشی دیگری نظير
دارالحمکه  ،دارالشفا و دارالحدیث احداث کرد ،ليکن وی برای طالبان علوم عقلی و
دانشجویان طب چند برابر فقها و طالبان علوم دینی مقرری تعيين نمود ،در حالی که پيش از
این اقدام خواجه ،تحصيل این قبيل از علوم گاه پنهانی و بهدور از انظار عموم صورت

میگرفت و راتبهای هم نداشت 64.عالوه بر این ،خواجه ریاست تمام دارالعلمهای ایران را
بر عهده داشت و از عواید اوقاف ،احتياجات تمام مدرسهها را رفع میکرد .پس از در
گذشت خواجه اداره امور اوقاف کماکان در دست دانشيان باقی ماند و فرزندان وی تا اواخر
دوره ایلخانان ،جز در دورهای کوتاه ،بر این منصب باقی بودند.

65

آنچه تغيير در کارکرد اوقاف در عصر ایلخانی و اختصاص بخش عمدهای از عواید آن
را به دانشيان علوم عقلی تأیيد میکند تالش بیوقفه برخی متشرعان ،دولتمردان و نزدیکان
سالطين ایلخانی برای کنار زدن خاندان طوسی از اداره اوقاف و بازگرداندن سنت وقف به
الگوی سنتی پيش از ایلخانان است.

66

خواجه رشيدالدین فضلالله همدانی نيز مبالغ چشمگيری از عواید وقف را به ساخت
تأسيسات آموزشی مرتبط با علوم عقلی اختصاص میداد.

61

استفاده از عواید اوقاف در عصر ایلخانی به عنوان پشتوانه مالی نهاد آموزش و منبع
اصلی تأمين بودجه مراکز آموزشی این دوره نه تنها موجب استقالل مالی این نهادهای علمی
 .63ابنفوطی ،حوادث الجامعه182،؛ ابنشاکرکتبی.252 ،
 .64نعمة.546 ،
 .65ابنکثير215/13 ،؛ نعيمه546 ،؛ شاردن125/3 ،؛ صایيلی62 ،؛ ميرخواند4141 ،؛ ابنفوطی ،حوادث
الجامعه251 ،؛ مدرسرضوی.11 ،
 .66ميرخواند4141/5 ،؛ ابنفوطی ،حوادث الجامعه211 ،؛ ابن شاکرکتبی.251 ،
 .61رشيدالدین فضلالله همدانی ،مکاتبات رشیدی311 ،؛ همو ،تنکسوق نامه.24-23 ،
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و مراکز آموزشی میگردید ،بلکه با تضمين امکانات و رفع نيازهای اساسی طالب و
مدرسان ،زمينه الزم و مناسب را برای فعاليتهای طوالنیتر این مراکز بهویژه در زمينه علوم
اوائل فراهم میساخت.

68

اقدامات علمی و فرهنگی سالطین ایلخانی :در منابع تاریخی از عالقهمندی
ایلخانان و اتباعشان به حکمت و علوم دقيقه یاد شده است

61

که صحبت علما و

را غنيمت میشمردهاند و ضمن احترام به اهل علم ،به انجام فعاليتها و اقدامات علمی و
فرهنگی متعدد ،چون ساخت مدارس و کتابخانهها میپرداختهاند 12.از سوی دیگر،

مرکزی مغول ،ایلخانان را به
حکومت ایلخانی بر جامعه اسالمی و دشواری ارتباط با خان
ِ

بحران مشروعيت درگير و ناگزیر به جلب نظر و جذب متفکران به عنوان امری

مشروعيتبخش ساخت .از این رو در اندکزمانی دربار سالطين ایلخانی به کانونی برای
جذب اندیشمندان سراسر بالد اسالمی و غير آن مبدل گشت که در انواع علوم از سرآمدان
عصر خویش بودند .افزون بر این ،برخی علوم ،خاصه تاریخ به دليل عالیق شخصی ،و
علومی نظير نجوم و طب که اميد به بهرهبرداری از آنها در زندگی دنيوی وجود داشته مورد
توجه سالطين ایلخانی بوده است .توجه این فرمانروایان به ریاضيات ،جبر و هيأت نيز از
عالقه آنان به علم نجوم نشات گرفته است؛ زیرا در سایه آگاهی از علم ریاضی است که

میتوان به مهارت در علم نجوم رسيد 11.عالوه براین نباید از حضور دانشمندان ایرانی در
دربار و دستگاه دیوانساالری ایلخانان و نقش آنها در تلطيف روحيه و اخالق خشن عنصر
مغولی ،خوگيری آنها با دانش ،بهویژه علوم عقلی ،و فراهم نمودن زمينههای اسالمپذیری
 .68صایيلی.63 ،
 .61ابنطقطقی.22 ،
 .12نک .رشيدالدین فضلالله همدانی ،تاريخ مبارک غازانى؛ کاشانی ،تاريخ اولجايتو ؛ ابنفوطی ،مجمع اآلداب
فى معجم األلقاب؛ ابنکثير ،البداية و النهاية.
 .11لين328 ،؛ کاشانی121 ،؛ اشپولر ،تاريخ مغول در ايران438 ،؛ اقبال.168 ،
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ایلخانان غفلت کرد .در منابع تاریخی آمده است که این حکام به علوم کيميا ،نجوم و

هندسه بسيار متمایل گشتند و دانشمندان مشرق و مغرب در درگاهشان مجتمع بودند ،در-

حالیکه اغلب آنها از این علوم آگاهی نداشتند.

12

گستردگی قلمرو امپراتوری مغول :یورش مغوالن علیرغم ویرانیهایی که بر جای
گذاشت ،آميزش گسترده ميان مردمان سرزمينهای دوردست را رقم زد و با درنوردیدن
مرزها و برانداختن دهها دولت بزرگ و کوچک ،این امکان را فراهم آورد تا طبقات مختلف
اجتماعی نظير تجار ،سياحان ،علما و دانشمندان بتوانند تقریبا سراسر آسيا را زیر پا
بگذارند .این حادثه نخست ایرانی و عرب را با چينی و تبتی به زدوخورد و پس از آن به
مشاوره واداشت و مجتهدان مسلمان ،الميان بودایی ،بخشيان مغول و نمایندگان ادیان و فرق
دیگر را در شرایط مساوی روبهروی یکدیگر قرار داد ،چيزی که از پنج یا شش قرن پيش رخ
نداده بود .از سوی دیگر برقراری روابط ميان مغول و ایلخانان با فرمانروایان اروپا صرف
نظر از اهداف سياسی و نظامی که در اولویت قرار داشت ،آمدوشد علمای غربی به
سرزمينهای شرق را امکانپذیر کرد .بدین ترتيب در یکی از نادر ادوار تاریخی علما و
دانشمندان سرزمينهای شرق دور تا غرب همچون چين ،ایران ،شام ،مصر ،طرابوزان و
برخی ملل اروپایی با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و تبادالت علمی و فرهنگی قابل

مالحظهای را رقم زدند 13.ایران عصر ایلخانی نيز به عنوان بخشی از امپراتوری عظيم مغول
از این مزیت برخوردار گشت و دربار سالطين ایلخانی و مراکز علمی و آموزشی و حتی
مساجد در این دوره به کانونهای علمی مبدل شدند و علما و اندیشمندان سرزمينهای یاد-

 .12رشيدالدین فضلالله همدانی ،جامع التواريخ134/2 ،؛ کاشانی121 ،؛ ابن کثير.248/13 ،
 .13براون132/2 ،؛ رشيدالدین فضلالله همدانی ،مکاتبات رشیدی311 ،؛ کراچکوفسکی14-11 ،؛ سارتون،
.2268/3
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شده مجال یافتند به بحث و مبادالت علمی بپردازند 14.این تحول مهم در رونق مجدد علوم
غير دینی و رهایی جامعه علمی ایران از تعصب و جمود فکری سدههای پيشين نقش قابل
مالحظهای داشته است.
نتیجه
بسياری از مورخان معاصر با ایلخانان و ادوار بعد و سپس پژوهشگران معاصر ،یورش مغول
و حکومت آنان بر ایران را از عوامل عمده افول علم و دانش در این سرزمين دانستهاند.
اگرچه در وقوع گسست اجتماعی و فرهنگی ،و به تبع آن گسست علمی حاصل از یورش
مغول در جامعه ایران و از بين رفتن مراکز آموزشی و دانشها ،جای هيچگونه تردیدی
نيست ،با سقوط خالفت عباسی و روی کار آمدن ایلخانان ،اتخاذ سياست مدارای مذهبی
توسط غالب سالطين و دولتمردان این سلسله ،در کنار عوامل دیگر ،همچون تحول در نظام
فکری عصر ایلخانی و اقدامات متوليان علم و آموزش در جهت آن ،موجب شد قيدهای
شرعی و دیگر محدودیتهای ادوار پيشين از پای علوم عقلی باز شود؛ چنانکه نه تنها از
ميزان بدبينی نسبت بدین علوم کاسته شد ،بلکه سنت علمی نوینی نهاده شد که هدف آن
حفظ ميراث و سادهنگاری آثار علمی دانشمندان پيشين برای طالبان دانش ،توسعه و نوآوری
در علوم عقلی و علوم اوائل بود .انجام قسمت عمدهای از این مهم بر عهده نهاد آموزش قرار
داشت .این نهاد محيطی مناسب و نزدیک به فضای علمی عصر سامانی و آلبویه را برای از
سرگرفتن فعاليتهای علمی فراهم آورد که حاصل آن حفظ دستاوردهای پيشينيان در حوزه
علوم حکمی و علوم اوائل و یافتههای نوین در برخی از شاخهها نظير نجوم ،ریاضيات،
فيزیک نور و جز آن بود.

 .14نک .رشيدالدین فضلالله همدانی ،مکاتبات رشیدی311 ،؛ ابنفوطی ،مجمع اآلداب فى معجم األلقاب؛
کاشانی ،تاريخ اولجايتو.128-123 ،
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کتابشناسی
ابناثير ،عزالدین علی بن محمد ،الکامل فى التاريخ ،بيروت ،دار الصادر بيروت9385 ،ه .
ابنالعبری ،ابوالفرج ،تاريخ مختصر الدول ،قاهرة ،نشر داراآلفاق العربية9669 ،ه .
ابنتيميه ،احمدبن عبدالحليم ،مجموعة الرسائل و المسائل ،ویرایش محمد رشيدرضا ،مکه ،التراثات
العربی ،بیتا.
ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،تاريخ ابن خلدون ،محقق ،خليل شحادة ،بيروت ،دارالفکر،
9678ه.
ابنخلکان ،شمسالدین احمدبن محمد ،وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان ،تحقيق احسان عباس،
بيروت ،دارصادر بيروت ،بیتا.
ابنشاکر کتبی ،محمد ،فوات الوفیات ،تحقيق احسان عباس ،بيروت ،دارصادر بيروت9173 ،م.
ابنفوطی ،عبدالرزاق بن احمد ،الحوادث الجامعة و التجارب النافعة فى المائة السابعة ،بيروت ،دارالفکر
الحدیث9187 ،م.
همو ،مجمع اآلداب فى معجم األلقاب ،تحقيق محمد کاظم ،طهران ،مؤسسة الطباعة و النشر وزارة
الثقافة و االرشاد اسالمی9696 ،ه
ابنکثير ،اسماعيل بن عمر ،البداية و النهاية ،بيروت ،مکتبة المعارف9177 ،م.
ابنندیم ،محمدبن اسحاق ،الفهرست ،بيروت ،دارالمعرفة ،بی تا.
ُ ّ
اخوان الصفا ،رسائل اخوان الصفا و خالن الوفاء ،بيروت ،نشر الدار االسالمية ،بیتا.
اشپولر ،برتولد ،تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمى ،ترجمه جواد فالطوری و مریم ميراحمدی،تهران،
انتشارات علمی و فرهنگی9373،ش.
همو ،تاريخ مغول در ايران ،ترجمه محمود ميرآفتاب ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی9386 ،ش.
افالکی ،احمد ،مناقب العارفین ،به کوشش تحسين یازیجی ،تهران ،انتشارات دنيای کتاب9366 ،ش.
اقبال آشتيانی ،عباس ،تاریخ مغول ،تهران ،انتشارات اميرکبير9386 ،ش.
ایدان ،وانگ« ،خدمات خواجه رشيدالدین همدانی در گسترش چينشناسی» ،مجموعه مقاالت درباره
خواجه رشیدالدين فضلالله و ربع رشیدی تبريز ،به اهتمام رضا رحمانی ،تهران9388 ،ش.
آملی ،شمسالدین محمد ،نفائس الفنون فى عرايس العیون ،تصحيح ميرزا ابوالحسن شعرانی ،تهران،
کتابفروشی اسالميه9371 ،ش.
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براون ،ادوارد ،تاريخ ادبیات ايران از فردوسى تا سعدی ،ترجمه فتح الله مجتبائی و غالمحسين صدری
افشار،تهران ،نشر مروارید9367 ،ش.
برنال ،جان ،علم در تاريخ ،ترجمه کامران فانی ،تهران ،انتشارات اميرکبير9356 ،ش.
بویل،ج.آ ،.تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان تا فرو پاشى دولت ايلخانان ،تهران ،پژوهش دانشگاه کمبریج،
انتشارات امير کبير9389 ،ش.
بهاءولد ،محمد ،معارف ،به کوشش بدیع الزمان فروزانفر ،تهران ،چاپخانه مجلس9333 ،ش.
تتوی ،قاضی احمد و آصفخان قزوینی ،تاريخ الفى ،مصحح غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران،
انتشارات علمی فرهنگی9386 ،ش.
جبار ،احمد« ،کمالالدین فارسی ،فيزیکدان و ریاضیدان نوآور» ،مجله تاريخ علم ،شماره سوم،
9386ش.
چائوپی شه،یوان ،تاريخ سری مغوالن ،ترجمه شيرین بيانی ،تهران ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران9383 ،ش.
حسينی یزدی ،رکنالدین ،جامع الخیرات (وقفنامه سيدرکنالدین حسينی یزدی) ،به کوشش محمدتقی
دانشپژوه و ایرج افشار ،تهران ،انتشارات فرهنگ ایران زمين9369 ،ش.
حموی ،یاقوت بن عبدالله ،معجم االدباء ،محقق ،احسان عباس ،بيروت ،دار المغرب االسالمی،
9113م.
همو ،معجم البلدان ،بيروت ،دار صادر9115 ،م.
خاقانی شروانی ،ابراهيم بن علی ،ديوان خاقانى ،تصحيح علی عبدالرسولی ،تهران ،چاپخانه سعادت،
9396ش.
خيام ،عمربن ابراهيم ،مقالة فى الجبر و المقابلة ،به اهتمام غالمحسين مصاحب ،تهران ،انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی9371 ،ش.
دبيران کاتبی قزوینی ،نجمالدین ،حکمة العین ،تصحيح عباس صدری ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،
تهران9386 ،ش.
ذهبی ،محمد بن احمد ،االمصار ذوات اآلثار ،بيروت ،مکتبة دار البشائر9676 ،ه .
رازی ،نجم الدین ،مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد ،به سعی و اهتمام حسين حسينی ،تهران ،طبع
مجلس9396 ،ش.
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رزق سليم ،محمود ،عصر سالطین ممالیک و نتاجه العلمى و ادبى ،مکتبه اآلداب و مطبعتها بالحميا،
9165م.
رنان ،کالين ،تاريخ علم کمبريج ،ترجمه حسن افشار ،تهران ،نشر مرکز9386 ،ش.
زیدان ،جرجی ،تاريخ تمدن اسالم ،ترجمه علی جواهر کالم ،تهران ،نشر اميرکبير9386 ،ش.
سارتون ،جورج ،مقدمه بر تاريخ علم ،ترجمه غالمحسين صدری افشار ،تهران ،انتشارات علمی و
فرهنگی9383 ،ش.
سبط بن عجمی ،احمد بن ابراهيم ،کنوز الذهب فى تاريخ حلب ،محقق و مصحح :شعث شوقی ،بکور
فالح ،حلب ،دارالقلم العربی9697 ،ه .
سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدود بن آدم ،ديوان سنايى غزنوی ،به سعی و اهتمام محمدتقی مدرس
رضوی ،تهران ،انتشارات ابن سينا ،نشر دیجيتالی ،مرکز تحقيقات رایانهای قائميه اصفهان9369 ،ش.
سيوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر ،بغیة الوعاة فى طبقات اللغويین ،محقق ابوالفضل ابراهيم ،ناشر عيسی
البابی الحلبی ،بیجا9166 ،م.
شاردن ،ژان ،سفرنامه شاردن ،ترجمه اقبال یغمایی ،تهران ،نشر توس9376 ،ش.
صایيلی ،آیدین« ،نصيرالدین طوسی و رصد خانه مراغه» ،يادنامه خواجه نصیرالدين طوسى ،تهران،
9336ش.
صفا ،ذبيح الله ،تاريخ ادبیات ايران ،تهران ،انتشارات فردوس9378 ،ش.
همو ،تاريخ علوم عقلى در تمدن اسالمى تا اواسط قرن پنجم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،
9376ش.
صليبا ،جورج« ،دانشمندان ایرانی در جهان اسالمی»(علم نجوم از مراغه تا سمرقند) ،مجموعه مقاالت
حضور ايرانیان در جهان اسالم ،ویراسته ریچارد هوانسيان و جورج صباغ ،ترجمه فریدون بدرهای،
تهران ،مرکز باستانشناسی ایران و اسالم9389 ،ش.
طوسی ،نصير الدین محمدبن محمد ،اثبات العقل المجرد و شروح آن ،تصحيح و تحقيق ،طيبه
عارفنيا ،تهران ،ميراث مکتوب9313 ،ش.
همو ،زيج ايلخانى ،نسخه خطی کتابخانه ملی ایران ،شناسه کد کتاب .9716673
همو ،اجوبة المسائل النصیرية ،به اهتمام عبدالله نورانی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی9383 ،ش.
همو ،اخالق ناصری ،تهران ،انتشارات اقبال9319 ،ش.
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همو ،مصارع المصارع ،تحقيق حسن معزی ،قم ،کتابخانه عمومی آیتالله مرعشی(ره)9675 ،ه .
همو ،تصورات يا روضة التسلیم ،تصحيح والدیمير ایوانف ،تهران ،نشر جامی9363 ،ش.
همو ،تجريد االعتقاد ،محقق ،محمدجواد حسينی جاللی،تهران ،مکتب االعالم االسالمی9677 ،ه .
همو ،شرح االشارات و التنبیهات ،محقق حسن حسنزاده آملی ،قم ،انتشارات دفتر تبليغات اسالمی
حوزه علميه قم9665 ،ه .
همو ،آداب المتعلمین ،نسخه خطی ،کتابخانه ملی ایران ،شناسه .9769675
العمری ،احمد بن یحيی ،مسالک االبصار فى ممالک االمصار ،محقق ،مصطفی مسلم و دیگران،
ابوظبی ،المجمع الثقافی9666 ،ه .
غریب کرمانی ،حسن بن زاهد ،مجموعه رسائل (مقالد الکنوز ،منتخب مفتاح الرموز ،مفتاح الرموز)
نسخه خطی شماره  ،96881تهران ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی.
غزالی ،محمد بن محمد ،احیاء علوم الدين ،محقق ،عبدالرحيم حافظ عراقی ،دارالکتاب عربی ،بیتا.
همو ،فاتحة العلوم ،ترجمه حسين خطيبی نوری ،تهران ،دانشکده علوم و ادبيات9396 ،ش.
غنيمه ،عبدالرحيم ،تاريخ دانشگاههای بزرگ اسالمى ،ترجمه نورالله کسایی ،تهران ،انتشارات یزدان،
9366ش.
فارسی ،عبدالغافر بن اسماعيل ،المختصر من کتاب السیاق لتاريخ نیسابور ،مصحح :محمودی ،محمد
کاظم ،تهران ،نشرميراث مکتوب و نشر جامعه مدرسين حوزه علميه قم9386 ،ش 9673/ه .
فرای ،ر.ن .تاريخ ايران ،ترجمه حسن انوشه ،6 ،تهران ،پژوهش دانشگاه کمبریج9389 ،ش.
قربانی ،ابوالقاسم ،فارسىنامه ،تهران ،نشر هما9383 ،ش.
قطبالدین شيرازی ،محمود ،تحفه سعديه ،تهران ،نشر مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و
مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران9387 ،ش.
همو ،درة التاج لغرة الدباج (امور عامه ،طبيعيات ،الهيات) ،تصحيح محمد مشکوه ،تهران ،نشرحکمت،
9365ش.
قمير ،یوحنا ،اخوان الصفا (روشنفکران شيعه مذهب) ،ترجمه محمدصادق سجادی ،تهران ،نشر فلسفه،
9363ش.
کارادو وو ،بارون ،متفکران اسالم ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی9351 ،ش.
کاشانی ،ابوالقاسم عبدالله بن محمد ،تاريخ اولجايتو ،مصحح ،مهين همبلی ،تهران ،انتشارات علمی
فرهنگی9386 ،ش.
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همو ،عرايس الجواهر و نفايس االطايب ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،انتشارات انجمن آثار ملی،
9365ش.
کراچکوفسکی ،ایگناتی یوليانویچ ،تاريخ نوشتههای جغرافیايى ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،شرکت
انتشارات علمی فرهنگی9371 ،ش.
کرامتی ،یونس ،تاريخ رياضیات و نجوم در ايران ،تهران ،انتشارات امير کبير9385 ،ش.
کسایی ،نورالله ،مدارس نظامیه و تاثیرات علمى و اجتماعى آن ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،
9358ش.
همو« ،صعود و رکود علم و فرهنگ در تمدن اسالمی» ،نامه فرهنگ ،شماره 9373 ،93ش.
همو« ،سرگذشت دانش و دانشيان» ،مجموعه مقاالت همايش هجوم مغول ،انتشارات دانشگاه شهيد
بهشتی ،تهران9371 ،ش.
کالویخو ،روی گونزالس ،سفرنامه کالويخو ،ترجمه مسعود رجب نيا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
9377ش.
کندی ،ادوارد استوارت ،پژوهشى در زيجهای دوره اسالمى ،ترجمه محمد باقری ،تهران ،شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی9376 ،ش.
لين ،جورج ،ايران در اوايل عهد ايلخانان ،رنسانس ایرانی ،ترجمه ابوالفضل رضوی ،تهران ،انتشارات
امير کبير9317،ش.
مت ،برنارد« ،رنگينکمان ،کمالالدین فارسی و دیتریش دوفرایبرگ» ،مجله تاريخ علم ،شماره ،6
9386ش.
مدرس رضوی ،محمدتقی ،احوال و آثار خواجه نصیرالدين طوسى ،تهران ،انتشارات اساطير9383 ،ش.
مرتضوی ،منوچهر ،مسائل عصر ايلخانان ،تهران ،مؤسسه انتشارات آگاه9377 ،ش.
مستوفی ،حمدالله ،نزهة القلوب (مقاله سوم در وصف بلدان ،والیات وبقاع) ،مصحح گای ليسترانج،
ليدن9193 ،م.
مظفری ،محمد ،بررسى و تحلیل نوآوریهای رصدخانه مراغه ،رساله دکتری ،تهران ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
معصومی همدانی ،حسين« ،استاد بشر» ،مجموعه مقاالت گردهمايى علم و فلسفه در آثار خواجه
نصیرالدين طوسى ،به کوشش نصرالله پورجوادی ،تهران ،انتشارات انجمن ایرانشناسی فرانسه،
9375ش.
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ميرخواند ،محمدبنخاوند شاه بن محمود ،تاريخ روضة الصفا فى سیرة االنبیاء و الملوک و الخلفا ،به
تصحيح جمشيد کيانفر ،تهران ،انتشارات اساطير9387 ،ش.
نبئی ،ابوالفضل ،اوضاع سیاسى و اجتماعى ايران در قرن هشتم هجری ،مشهد ،انتشارات دانشگاه
فردوسی مشهد9375 ،ش.
نصر ،حسين« ،مقام رشيدالدین فضلالله در تاریخ فلسفه و علوم اسالمی» ،مجموعه خطابههای
تحقیقى درباره رشیدالدين فضلالله همدانى ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران9357 ،ش.
نظيف ،مصطفی« ،کمال الدین فارسی و بعض بحوثه فی علم الضوء» ،رسالة العلم9158 ،م.
نعمة ،عبدالله ،فالسفة الشیعة (حياتهم و آرائهم) ،قم ،دار الکتاب االسالمی9187 ،م.
نعيمی دمشقی ،عبدالقادربن محمد ،الدارس فى تاريخ المدارس ،مصحح ،شمسالدین ابراهيم ،دار
الکتب العلمية ،بيروت9697،ه .
وصاف الحضرة ،عبدالله بن فضل الله ،تاريخ وصاف ،تحریر از عبد المحمد آیتی ،تهران ،انتشارات
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی9383 ،ش.
همدانی ،خواجه رشيدالدین فضلالله همدانی ،مکاتبات رشیدی ،به سعی و اهتمام و تصحيح محمد
شفيع ،الهور ،انتشارات پنجاب اینجو کيشنل پریس الهور9165 ،م.
همو ،تنکسوق نامه يا طب اهل ختا ،با مقدمه مجتبی مينوی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران9357 ،ش.
همو ،اسئله و اجوبه رشیدی ،به کوشش رضا شعبانی ،مرکز تحقيقات فارسی ایران و پاکستان9113 ،م.
همو ،سوانح االفکار رشیدی ،به کوشش محمدتقی دانش پژوه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،
9358ش.
همو ،لطائف الحقايق ،به کوشش غالمرضا طاهر ،تهران ،انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
تهران9355 ،م.
همو ،جامع التواريخ (در تاریخ پادشاهان مغول از اوکتای قاآن تا تيمور قاآن) ،به سعی و اهتمام و
تصحيح ادگار بلوشه ،ليدن9199 ،م.
همو ،تاريخ مبارک غازانى ،مصحح ،کارل یان ،هرتفرد ،ناشر استفن اوستين9167،م.
همو ،جامع التواريخ  ،از آغاز پيدایش قبایل مغول تا پایان دوره تيمور قاآن ،به کوشش بهمن کریمی،
تهران ،شرکت نسبی حاج محمد حسين اقبال و شرکا 9338 ،ش.
همو ،جامع التواريخ (تاریخ اسماعيلييان) ،مصحح محمد روشن ،تهران ،مرکز پژوهشهای ميراث
مکتوب9387 ،ش.
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