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  ایرانی در حوزه ی علمی نصیریھ مظاھر فرھنگ 

  

٧

  

  

  

  ي علمی نصیریه مظاهر فرهنگ ایرانی در حوزه

      

  1خوییتقی امامی                         دکتر محمد                                                              

  2فاطمه تقوایی                                                                                               

  دهیچک

هاي فرهنگی ایران  هاي نخستین هجوم مغوالن، بسیاري ازعناصر و شاخصه اگرچه در سال

در معرض انهدام قرار گرفتند، ولی مدتی بعد شاهد نوعی بازتولید فرهنگی در این دوران 

از دانشمندان و پژوهشگران و به وجود آمدن مراکز  حمایت مادي و معنوي .هستیم

بزرگ علمی، از جمله رصدخانه ها، درپوشش نهادهاي بزرگ وقفی، اسباب این مهم را 

ي فرهنگی، در حقیقت گسترش روز  در مقاله حاضر، منظوراز توسعه. کرد فراهم می

انان از طریق ها و مظاهر فرهنگی ایران در دوران حاکمیت مغوالن و ایلخ افزون ارزش

نگارنده کوشیده است با برقرار . باشد اقدامات خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردانش می

ي فرهنگ ایرانی، مانند میزان گسترش کمی و کیفی  هاي توسعه نمودن تعادل بین شاخص

تعلیم و تربیت، ایجاد فضاي مناسب براي تحقیقات علمی و آفرینندگی فرهنگی، گسترش 

هاي خصوصی فرهنگ ایران از طریق  آالت رصدي، استنساخ کتب و عالئم و نماد

 ي مورد مطالعه، نشانه هاي فرهنگ ایرانی را بیابد؛ تولیدات علمی گوناگون در حوزه

هاي صورت گرفته را با  بنابراین، با استفاده از روش تاریخی، منابع تحقیقی و پژوهش

                                                
رانی،اي،شهرریاسالمآزاددانشگاه،)ره(ینیخمامامیادگارواحدخ،یتارگروه.1

        com.yahoo@taghvaei_fatemeتهران،،یاسالمآزاددانشگاهقات،یوتحقواحدعلوم  خ،یتارگروه.2

5/9/93: رشیپذخیتار        20/9/92: ورودخیتار

   مسکویهيفصلنامه

  1392 تابستان 25ي شماره8سال
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ها پرداخته   به بررسی و نقد آنمنابع اصلی مقایسه کرده و در صورت وجود اختالف،

ها بر  ي علمی نصیریه و تولیدات علمی آن در این پژوهش، گذشته از معرفی حوزه. است

هاي علمی شاگردان خواجه نصیر و نقش مهمی که در حفظ  معرفی و ردیابی فعالیت

    .ي احیاي فرهنگ ایرانی ایفا نمودند، تأکید گردیده است زنجیره

یعـه فرهنـگ      ي مراغـه، تـوس      جه نـصیرالدین طوسـی، رصـدخانه      خوا: واژگان کلیدي 

  ایرانی

  مدخل

آمد،  هایی که پس از هجوم مغول به شهرهاي بزرگ ایران وارد در واقع، در پی خرابی

هاي مجاور آن تردید روا  توان در مورد زوال و انحطاط فرهنگی ایران و سرزمین نمی

گی، مثل مسجد، مدرسه، دانشگاه و غیره، در پی تخریب شهرها، مراکز دینی و فرهن. نمود

هاي زیادي از بین رفت و  تعداد زیادي از علما جالي وطن کردند؛ کتابخانه. ویران شد

با توجه به شکوفایی علمی و . ي طالیی مدارس بزرگ ایران و بغداد سپري شد دوره

وقعیت ي م هاي سوم، چهارم و پنجم هجري قمري، نزول یکباره فرهنگی ایران در قرن

لذا، از همان زمان تأسیس دولت . بار بود علمی و فرهنگی ایران براي ایرانیان تأسف

. اي را آغاز نمودند ایلخانان، ایرانیان براي احیاي علوم و فرهنگ ایرانی اقدامات گسترده

 ها مغولبرانداز بود که از قهر خانمانی مناطقي از جملهجانی آذربانیسرزمدر این میان، 

 و به دی و حکومت گردی قرار گرفت، مرکز فرماندهلخانانی اتیمان ماند و مورد عنادر ا

 و از جمله یمناطق غرب.  دچار نشدها مغولي خراسان در حملهایسرنوشت ماوراءالنّهر 

 بتوانند ندهی در آکه آن دی به امها بود و آنها مغوليشروی محل پنی آخرجان،یآذربا

در کنار . جا مستقر شوند که در هماندادندی محیادامه دهند، ترجفتوحات خود را از آنجا 

 از مراکز تمدن و یکی به لی اطراف آن تبدی و نواحجانی مساعد، آذربابًای اوضاع تقرنیا

 - ی علمآورد رهنیتر مراغه به عنوان مهميرصدخانه.  عصر شدنی در ارانیفرهنگ ا
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 را جانی آذرباالتی ا،یلخانی افرمانروایان. قرار داشتنی سرزمنی در ازی ن، زمانیتمدن

 چون یی خود را در شهرهايهاتختی خود قرار دادند و پای و نظامیاسیمرکز قدرت س

.  انتخاب کردند، قرار داشتجانی آذرباالتی در اها آني که همههی و سلطانزیمراغه، تبر

 و افتیياژهی وير و هني اقتصاد،یاسی ستی و در اسرع وقت اهميزود شهرها بهنیا

نصیرالدین طوسی با تأسیس   خواجه.دیمرکز تجارت و اجتماع هنرمندان گرد

  . هاي خود را در این زمینه آغاز نمود اي عظیم در مراغه، تالش رصدخانه

  خواجه نصیرالدین طوسی

 که بود از ستارگان درخشان فرهنگ ایران در عهد مغول، خواجه نصیرالدین طوسى یکى

حکیمی «ابن العبري، طوسی را به عنوان . نامیدندمى» استاد البشر« او را عصرانشهم

ي فنون چیره دست بوده و اوقاف جمیع بالد  کرده که در همه توصیف می» الشأنعظیم

خواندمیر، در ). 393 :1377ابن العبري، (تحت فرمان مغول در دست او قرار داشته است 

، القاب خواجه نصیر و » افاضل زمان هالکودر ذکر«بخشی از کتاب خود تحت عنوان 

 جمله مواهب سنیه و عطایاء جلیله که هالکو خان را از": شمارد فضایل وي را چنین برمی

 و استظهار العظامالحکماء افتخار المتأخرین و اعلم المتقدمینمیسر شد یکى آنکه افضل 

صر بود و با وى مصاحبت  در آن عالطوسى خواجه نصیرالدنیاوالدین الکرامالعلماء

نمود و آن جناب در تمامى اقسام حکمت بر حکماء و اعصار و علماء ادوار رتبه تقدم مى

داشت و در سایر علوم معقول و منقول بقلم جودت طبع وحدت ذهن نقش کمال مهارت 

  ).105/3: 1380خواندمیر، ("بر لوح خاطر نگاشت

مملکت را به خواجه نصیرالدین طوسی      هالکو، پس از تشکیل حکومت، اوقاف کل 

ي مراغه، هرآنچه اسباب و وسایل الزم  واگذار کرد و دستور داد براي بناي رصدخانه

الي  توان از البه ي هالکو به این امر را می توجه وعالقه. است، در اختیار وي قرار دهند

از کراسى و د بسیاري از آالت رص": نویسد هاي جوینی نیز دریافت، آنجا که می نوشته

ي هالکو، از قالع   را به اشاره و اجازه"و اسطرالبهاى تام و نصفى و الشعاعذات الحلق

Archive of SID

www.SID.ir



  ٢۵شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                             

  

١٠

 در هر رانصیر مأموري خواجه).270/3 :1385جوینی، (اسماعیلیه بیرون آورده است 

سهم .  مواجب او قرار دادیز را نها اوقاف کرد و عشر درآمد آنیالت مسئول تشک،یمحل

لمبتون،  ( مراغه کندي رصدخانهيینه تا هزشدی مرفرستادهی خواجه نصيهم برایواند

1386: 165(.  

 عواید همین اوقاف بود که خواجه توانست در مراغه یک مرکز بزرگ علمی از     

تشکیل دهد و عالمان بزرگ زمان را که از حوادث بد روزگار به این سو و آن سو افتاده 

 کند که محل اجتماع حکما و جاده ایلخانان، گردآورد و محیطی ای در آنجا در پنا،بودند

 ییها و با مثالیش خوناتی توانست باتلقي است که وین مهم اينکته. علماي عهد گردد

 خان مغول را وادار به ،ییران به زنده کردن آداب پادشاهان اران،ی اییخ تارياز گذشته

 که خواجه يادر رساله. ید نمایر اعمال خجلب قلوب دانشمندان و علما و انجام دادن

 نیتر از بزرگییک نمود، فی هالکو تألي برارانی آداب سلطنت ای در باب چگونگرینص

، حشر و نشر با علما ... سلطان را، عالوه بر عدل و احسان و انصاف ویاتخصوص

 گونهیناروانی از انوشي را باذکریش خوي رسالهی حتيو.  استتهومشورت با عقال دانس

  :رساندی میانبه پا

   جز آن نماندیشان از ایادگار         رفتند و اند خسروان که نام نکوکسب کردهآن       

   روان نماندنی نوشی ازپیک روان اگرچه فراوانش گنج بود         جز نام ننینوش      

  )371/2 : 1381،یانیب(

د تن از دانشمندان شهیر آن عصر در سال نصیر طوسی به اتفاق چن      بدین ترتیب، خواجه

 ": نویسد بناکتی دراین باره می. ي مراغه نمود  هجري قمري شروع به بناي رصدخانه657

بعد از آنکه پنجاه و هفت سال از جلوس چنگیز خان گذشته بود تا خواجه نصیر الدین 

 موصلی و یطوسى به اتفاق حکماى اربعه، مؤیدالدین عرضى دمشقی و فخرالدین مراغ

"الدین دبیران قزوینى رصد ایلخانى را در مراغه بنیاد نهادندفخرالدین اخالطى و نجم 
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 بن یی ؛ یح107/3: ؛ نیز، خواندمیر، همان 590: 1387؛ مستوفی، 420 :1348بناکتی، (

  .)3982/6 :1382؛ تتوي، 168: 1386، ینیعبداللطیف قزو

حیتوضماي براراآنکاری نگچگوورصدخانهمحلی روشنبهي اریبسمنابع

کهشدحکمکردهاختیاررصدبناءجهتراتبریزمراغهنصیرالدینخواجه":دهندیم

هروکسهرخواجهونمایندتسلیموخزانچیاندیوانیانباشدمهمآنعلیهمحتاجهرچه

پشتهزبربرمراغهشمالىطرفدرآوردهبدستوفرمودهطلببودبایستدرکهچیز

وحواملوتدویراتوافالكاشکالتماثیلبرمشتملنموداشتغالرصدخانهببناءرفیع

کهشدپرداختهوساختهبروجهىرصدآنوگانهدوازدهبروجوصوروموهومهدوایر

وسطحرکتدقایقودرجوافتادمیعتبهسطحبرباالقبهنقبهازاعظمنیرپرتوهرصباح

وگشتمىمعلومآنجاازساعاتمقادیرواربعهفصولدراعارتفکیفیتوآفتاب

هیأتوبلدعرضوایامطولوسبعهاقالیمبرمسکونربعتقسیموزمینکرهصورت

اختالفبواسطهونماندمشتبهچیزهیچکهگردیدمبرهنوروشنچنانبحاروجزایر

ظاهرفاحشتفاوتسالطالعدرپیشینزیجاتوایلخانىزیجمیانآفتاباوجحرکت

  ).3983/6: همان،يتتو؛104/3: همانر،یخواندم؛52/1: 1338وصاف،("گشت

ها نام بردیم، خواجه نصیر از       در ساخت این رصدخانه به غیر از دانشمندانی که از آن

از جمله کسانی که به مراغه آمدند و ضمن شاگردي . افراد دیگري نیز کمک گرفت

 ساختن رصد او را یاري نمودند، باید از فریدالدین علی بن حیدر طوسی نام خواجه در

 هجري قمري که خواجه تازه 657رفت و در سال  برد که از حکما و فالسفه به شمار می

خواجه . دست به کار رصد مراغه شده بود، به منظور مالقات آن مرد بزرگ به مراغه آمد

الدین کریم . ماشت و مورد اعتماد خویش قرا دادهم در موقع طرح رصد او را به کار گ

 هجري 664ابوبکر بن محمود سلماسی نیز که مهندس و مخترع زبردستی بود، در سال 

قمري به خدمت خواجه شتافت و خواجه ساختن آالت و ابزارهایی را که الزم بود در 

و به حل کاغذ ا": نویسد ي وي می ابن فوطی درباره. رصد به کار رود، به وي واگذاشت
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توانست کاغذ را نرم کند و به صورت خمیر درآورد وبا آن  آگاهی کامل داشت و می

اسباب و آالتی مانند قلمدان و طبق و غیره بسازد و در این صنعت بسیار ماهر و استاد بود، 

کره میان خالی و مجوفی از خمیر کاغذ در نهایت خوبی و ظرافت ساخت و خطوطی بر 

  .)129: م1967، ابن الفوطی ("رت اقالیم سبعه را بر آن نقش کردندآن کشیده و صو

 ، عظیمي یعنی رصدخانه و کتابخانه، براي این مراکز علمی و مؤسسات آننصیرالدین،     

 ي را به خدمت گرفت و اوقافی براي حسن ادارهرگروهی از دانشمندان و حکیمان روزگا

 يهمکاران او در این رصد خانه و کتابخانه کار خواجه و ينتیجه.  احداث کردهاآن

براي .  حاوي جداول و نکات حسابی تازه بود تنظیم زیج ایلخانی گردید که،عظیم

شد،  ي دولت می حد و حصر که از خزانه هاي مالی بی مصارف رصدخانه، عالوه بر کمک

ري اوقاف سراسر کشور در اختیار خواجه نصیر طوسی گذاشته شد و خواجه در هر شه

نایبی معین کرد که عواید آن را جمع و به مراغه بفرستد تا صرف رصدخانه شود

   .)84 :1335مدرسی زنجانی، (

ترتیب، خواجه نصیرالدین با نجات و حفظ اوقاف، نه تنها این رکن مهم اقتصادي       بدین

مور را از تسلط مغوالن بیرون آورد، بلکه عواید آن را برخالف گذشته که تنها صرف ا

شد، به کارهاي فرهنگی نیز اختصاص داد، که این مسئله کامًال تازگی داشت  دینی می

خواجه نصیرالدین طوسی پس از مرگ هالکو نیز موقعیت . وازابداعات خواجه بود

ابن (خویش را حفظ کرد و موقعیت دانشمندانی را که بر سر کار آورده بود تحکیم نمود 

 و عهی اعم از شيهرجا دانشمند"ز،ی نی ابن الفوطيته مطابق نوش).380:1351الفوطی، 

 مدارس، رباطها، یمارستانها،خواجه امور ب.  نماندبینصی خواجه بتی بود از بذل عنایسن

" به گردش درآوردیش را اصالح نمود و بهتر از پیاج و ارباب احتیانو حقوق دانشجو

  .)80 و 75: همان(

 اباقا قریب صد دانشمند معتبر که از تالمذه استاد ":ویسدن      رشید الدین در این باره می

خواجه رشید، ("مند گردانید البشر خواجه نصیر و مالزم درگاه بودند از انعام عالی بهره
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 در عین حال، خواجه در نزد اباقا خان چنان مقام ارزشمندي داشت که از ).103/3 :1362

جب آبادانى مملکت و رفاه و آسایش وي خواست راه و رسم شهریاران قدیم را که مو

. ي تحریر درآورد، تا مورد استفاده قرار گیرد شده است، تقریر و به رشتهرعیت مى

کرد و ضمن نصایح و اندرزهاى سیاسى، بسیارى از خواجه با خواهش سلطان عمل 

در همین نامه بود که . خصوصیات زندگى اجتماعى آن ایام را توصیف و بیان نمود

نصیر، اباقا را با ذکر اعمال نیک پادشاهان گذشته تشویق به امورخیریه و وقف خواجه 

  :اموال کرد، ازجمله نوشت

اول معیشتهاى اهل خیر که دیگر پادشاهان داده : پادشاه در چهار مال تصرف نکردى"     

. سوم مال یاغیان که امید مراجعت ایشان باشد و امانتهاى مردم. دوم مال یتیمان. بودندى

پادشاهان آن را به فال نیک نداشتندى و . اند جهت خیرات کرده، وقفچهارم مال وقف

اند در آن خیرات صرف  کردهفرمودندى تا از آن معتمدى برخبر باشد تا چنانچه وقف

و آنچه مصرف باطل یا کم . کنند، و به موجب شرط واقف به مصرف استحقاق رسانند

در وجه درویشان و بازماندگان یا چیزهاى دیگر . کن نهشده بودى، و به آن رسانیدن مم

و نگذاشتندى که . و رباط و عالج رنجوران و دیگر مصلحتها صرف کنند) پل(مثل بول 

و پیش از این پادشاهان ... راه تصرف کند تا ثواب آن ایشان را مدخر باشدهرکس بى

 مرفه و معمور بوده است و نام الجرم مردم ایشان از رعیت و لشکر. اندرفتهبرین قاعده مى

هاى پر مال و اند و خزانهکردهنیکو از ایشان مانده، وخرج و دخل از دخل کمتر مقرر مى

ایزد تعالى ایام سلطنت پادشاه پردوام . نهادندگنجها جهت ذخیره روزگار و دفع دشمن مى

  ).4030/6: تتوي، همان("دارد و بندگان در ظل او مرفه گرداند

نابراین، شاید بتوان ادعا کرد که خواجه نصیر نقش اصلی را در هدایت حاکمان      ب

در . مغول براي ایجاد و حفظ اوقاف مملکتی که تازه فتح کرده بودند، برعهده گرفت

عین حال نقش خواجه نصیر در حفظ فرهنگ ایرانی نیز انکار ناپذیر و از این رو، فقط 

م که ابزارهایی که هالکو تحت تأثیر خواجه نصیر، کافی است به این مسئله  توجه نمایی
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ترین وسایل ها اختصاص داده، از کهن وجوهی را براي خریداري و تکامل آن

اي  گرفت؛ از جمله اسطرالب، سابقه اخترشناسی بودند که در ایران مورد استفاده قرار می

اند و در اشعار شاعران کهن در ایران دارد و در فارسی آن را اختریاب یا ستاره یاب نامیده

  : ایرانی از آن به عنوان آینه وجام جم یا جام جهان نما یادشده است

  به سرّ جام جم آنگه نظر توانی کرد              که خاك میکده کحل بصر توانی کرد    

  ).60:1364حافظ،  (

هوالکو ": نقل روایتی از کاشانی بی مناسبت نیستي تسلط فرهنگ ایرانی،       درباره

خان بچاغ دولت خود به تفرج ایوان کسرى مبادرت نمود و سه بار طاق را زانو زد و به 

بسیار نظرهاى بزرگان و مردان خداى برین : گویدخواجه نصیرالدین طوسى رحمه اللّه مى

1384کاشانی،  ("زنمزانو براى آن نظرها مى. باشد به مدت هزار سالجفت آمدهطاق بى

481:بیانی، همان  (دهد، چند شیرین بیانی این ماجرا را به الجایتو نسبت میهر ). 87-8:

ولی از آنجا که کاشانی به صراحت نام هالکو و خواجه نصیر را ذکر نموده و دیگر ، )2/

ي حیات خواجه  توان فرضیه که در صورت خلط نام هالکو و الجایتو، باز نمی این

  . رسد  را پذیرفت، این امر بعید به نظر میهاي حکومت الجایتو نصیرالدین در سال

  )مدرسه، دارالکتب و دارالشفا(ي مراغه  تاسیسات جانبی رصدخانه

خواجه نصیر، به دلیل نفوذي که در هالکو داشت، وي را به نوازش هنرمندان و حکما و 

 از این رو بود که هالکو به فخرالدین لقمان بن عبداهللا مراغی که از. فضال وادار کرد

هاي مراغه بود، مأموریت داد تا به عربستان مسافرت کند و در اربل و موصل و  اعیان زاده

ي مغول به آن سامان پناه برده بودند، تشویق به  الجزیره و شام دانشمندانی را که در حادثه

فخرالدین . بازگشت نماید، و نیز علماي آن حدود را به اقامت در مراغه فرا بخواند

، ي؛ تتو107/3: خواندمیر، همان(پانصد خانوار را به وطن خود بازگرداند توانست حدود 

  .ي فرهنگی بود ترین کارخواجه در زمینه  این، قطعاً مهم.)3982/6: همان
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اي با بیش از چهارصد هزار جلد کتاب  همچنین، خواجه در نزدیکی رصدخانه، کتابخانه

ي پراکندگی نجات  ها را ازعارضه  آنکه از بغداد و شامات و الجزیره به غنیمت آورده و

شناسان هندى و چینى هم که در آن، همراه با دانشمندان محلى، ستارهداده بود، بنانمود

 ابن شاکر، خرج ترتیب یافتن این کتابخانه ).351-350: ابن الفوطی، همان (کردندکار مى

که  اي اثبات این بر).151/2 :1299ابن شاکر،  (را دویست هزار دینار بیان کرده است

هاي نفیس توجه  خلفاي عباسی به کتابخانه وحفظ و نگهداري و استنساخ کتاب

 مستعصم ":نویسد جا که می کنیم، آن اکتفا می» ابن طقطقی«نمودند، به گزارش  می

اي از نو بنا نهاد و کتابهایی نفیس بدان جا منتقل کرد و آخرین خلیفه عباسی کتابخانه

الدین عبدالمؤمن ارموي سپرد که در آنجا به همراه یاقوت صفیکلیدهاي آن را به 

ي  طبیعتا بعد ازحمله). 1389:444ابن طقطقی،  (پرداخت مستعصمی به استنساخ کتب می

. بایست آسیب دیده باشند هاي این کتابخانه نیز می مغول و غارت بغداد، ساختمان و کتاب

ت مستعصمی و صفی الدین ارموي، در کنف گونه که کارکنان کتابخانه، مانند یاقو همان

ها را  ها را نجات داد و آن حمایت خاندان جوینی قرار گرفتند، خواجه نصیر نیز کتاب

  . جمع آوري کرد

بودي بغدادی فوطابنباسال،زدهیسمدتبهمراغه،يرصدخانهيکتابخانهاستیر     

هاوسالبوددهیگرداعزامجانیآذرباوبهریاسهالکودستبهبغدادفتحهنگامکه

الدین عبدالرزاق بن احمد بغدادى، معروف به ابن  کمال.دیجاگذراندرآنعمرخودرا

الفوطى، اصًال از مردم مروالرود خراسان بوده و در عهد خلفاى آخرى بنى عباس در 

مشاغل دیوانى دخالت داشته و پس از فتح آن شهر به دست هوالگو، در خدمت خواجه 

در ایران . الدین طوسى داخل شده و از او اخذ علم و حکمت و ادب کرده استنصیر

زبان فارسی و مغولی را فرا گرفت، خطی بسیار خوش داشت و در ایام تنگدستی از راه 

او در رصد مراغه . نمود و برخی از تالیفاتش نیز به فارسی است کتابت امرار معاش می

ینى از خواص و مداحان این خاندان شرکت جست و در عهد حکومت عطاملک جو
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: 1384،یانیآشتاقبالعباس (استستودهراشانیا،یفارسوگردیده و به نظم و نثر عربى 

  ).147:1378،یدوانی عل؛492

ي  ي رصدخانه او حتی پس از رحلت خواجه، باز هم کلیددار و سرپرست کتابخانه

در .قد فرزندان او قرار داشته استمراغه بود و مانند ایام زندگانی خواجه، مورد تف

هایی نیز، یا توسط  شد و کتاب ي مراغه، علوم ریاضی و نجوم تدریس می کتابخانه

دانشمندان رصدخانه تالیف یافت، و یا از منابع مختلف چینی، مغولی، سانسکریت، 

از . گرفت شد و در دسترس دانشمندان رصدخانه قرارمی آشوري و عربی، ترجمه می

صور اي از کتاب  ي این کتابخانه که امروز در دست، است نسخه هاي ارزنده تابجمله ک

 به خط خواجه نصیرالدین طوسی است که تعلق به رصدخانه داشته و زمانی نیز الکواکب

ي سلطان احمد جالیري بوده و این سلطان در پایان کتاب شرحی  در تصرف کتابخانه

در سمرقند، ) ق. هـ853(ي الغ بیگ  به کتابخانهمبنی بر تملک خود بر آن، نوشته و سپس 

ي پایان کتاب، تاریخ تملک خود را نوشته و  انتقال یافته والغ بیگ میرزا نیز در صحیفه

  ).85-84 : 1347همایونفرخ،  (امضا کرده است

شدبنامنجمانجماعتوخواجهي برای عالي سرایکمراغه،يرصدخانهجواردر     

ازهانیايهمهوجوهاتکهگردیدجادیاکتابخانهجواردرزیني اهیعلميمدرسهو

ورصدخانهالتیتشکمصرفي براکههالکوقلمروتمامدراوقافمستغالتعشر

: 1343،ینخجوان؛60-49: 1354،يرضومدرس(شدیمنیتأمبود،شدهنیمعکتابخانه

62-69.(  

م معین کرد و براي اطبا، روزي دو درهم      وي، براي هریک از فالسفه روزي سه دره

مدرسی زنجانی،  (.داد و براي فقها، یک درهم و براي محدثان نصف درهم حقوق می

ي دروس مورد  اي که بنا گردید، قطعًا علم نجوم بیش از همه در مدرسه. )93 :1335

 جا که اباقاخان مخارج تحصیل سه کارآموز نجوم را که زیر دست توجه بود، تا آن

ي عزیه نیز در کنار  مدرسه. دیدند، تأمین کرده بود خواجه نصیرالدین طوسی آموزش می
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رصدخانه بود و از جمله افرادي که در آن مسکن داشتند، مؤیدالدین عرضی را، از 

1335مدرسی زنجانی،  (توان نام برد همکاران خواجه نصیر در ساخت رصدخانه، می

:87.(  

 خیریه، دارالشفا نیز از جمله تأسیسات جانبی بود که در کنار      همانند سایر مجتمع هاي

اند، از  ابن العبري و ابن الفوطی که هر دو در مراغه بوده. مدرسه و کتابخانه برپا گردید

از جمله فخرالدین اخالطی «: برند چند تن از اطباي مشهور زمان، خواجه نصیر را نام می

 طبیب و فقیه بوده و در موصل سکونت  هجري قمري که حکیم و680متوفاي سال 

وي در زمان خلفاي عباسی به منصب قضاوت شهر تفلیس و ارمنستان . داشته است

جا بود که به امر هالکوبه مراغه احضار و در خدمت خواجه مشغول  منصوب شد و در آن

- توان از او نام برد، تقی پزشک دیگري که می. )259: همان ابن الفوطی،(» به کار شد

الدین حشایشی است که در عمل تریاق شهرتی عظیم داشت؛ هرچند در معالجات 

دیگر از . پزشکی مشهور نبود و در این خصوص در میان طبیبان زمان خود سفیه ترین بود

ملکی » صفی الدین مسیحی«و پسرش » نفیس بن طلیب دمشقی«پزشکان این عصر 

  ).293: ابن العبري، همان("بودند

نیز ) ق.هـ710-634( الدین محمود شیرازى ین ذکر کردیم که علّامه قطب     پیش از ا

 قانون رفع شبهاتش در کتاب  يراز کار کرده بود، برای شيمارستان مظفری در بیکه مدت

حضور در مجتمع مراغه و .  را نمودي وير رفت و شاگردینا به نزد خواجه نصیابن س

حمایت خان مغول و اختصاص یک دهم از استفاده از کالس درس خواجه که در سایه، 

 بر یدرآمد موقوفات کل کشوربه آن اختصاص یافته بود، باعث گردید بعدها شرح

 نکات و دقایق آن "، ریب السیحب ابن سینا در طب بنگارد که به قول مؤلف قانونکلیات 

کتاب . بود)217/3: خواند میر، همان ("مذکورکتاب افادت انتساب بر السنه اطباء عظام 

ن کتاب یک ی در ايو. ز در علوم مختلف به فارسى استی او ندرة التّاج لغرّة الدباج

را به فارسى روان  جمله را که به واقع کتابى مشروح است به منطق اختصاص داده و آن 
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ها  این کتاب را به سبب اشتمال بر ابواب مختلف علوم و شرح مستوفاى آن. نوشته است

ن کتاب جزئى بسیار مبسوط و ممتّع در علم نجوم و یدر هم. اند نیز نامیدهمانموذج العلو

را از امهات کتب ریاضى در  هیئت و ارثماطیقى و موسیقى آورده است که حقّا باید آن 

  ).612: 1380، یانیاقبال آشت (این عهد دانست

 صیر فرا گرفتههاي درس مراغه، علوم ریاضی را نزد خواجه ن وي، با حضور در کالس     

و علم منطق را از نجم الدین کاتبی و علم هیئت و ریاضی را نزد مؤید الدین عرضی 

شد و مدرسان  توان به رشته هاي متعددي که در مراغه تدریس می از همین جا می. خواند

سؤالی که در . کردند، پی برد متخصصی که در هر رشته به صورت جداگانه تدریس می

ود، این است که آیا این علما در آن روزگار آشفتگی و پریشانی، تنها ش جا مطرح می این

به دلیل عالقه به علم و دانش و فرهنگ، رنج راه هاي پرخطر و ناهموار را براي رسیدن به 

ي اختصاص یک دهم از  که وعده مرزهاي غربی مغوالن برخود هموارنمودند، یا این

 بود، حقوق مشخص و مسکن مورد نیاز که اوقاف کل مملکت که رقم بسیار قابل توجهی

. ها بود نمود، مشوق اصلی آن دورنمایی از رفاه نسبی و امنیت را برایشان مجسم می

بینی  ي طالع مندي مغوالن به خرافه حقیقت این است که اگرچه دانشمندان ایرانی از عالقه

همه گونه مباهات هاي نجومی و علمی راستین استفاده نمودند و این درخور  براي پژوهش

رسد در شرایطی که نابودي زیربناهاي اقتصادي ایران به  و افتخاراست، ولی به نظر می

داد،  ي رشد آگاهانه و طبیعی مبانی اجتماعی و علمی را به ایرانیان نمی هیچ وجه اجازه

شد، هیچ کدام از تحقیقات و تألیفات علمی  اگر منابع مالی ازطریق اوقاف تأمین نمی

شکی نیست که خواجه نصیر با . گرفت ي پس از آن صورت نمی ي زنجیره ه و حلقهمراغ

زیرکی و فراست توانست اعتماد ایلخانان را جلب نماید، ولی این همه کار علمی فوق 

هاي علمی ایران با یکدیگر گردید، فقط به دلیل در  العاده که باعث قطع نشدن کامل نسل

ي کارهاي  نی بود که ایلخانان به منظور تأمین هزینههاي کال اختیار قرار دادن مالیات
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تري به  بنابراین، الزم است که به طور دقیق. خواجه نصیر در اختیار وي قرارداده بودند

  .  وضعیت شاگردان و مدرسان و تألیفات علمی آنان بپردازیم

  خواجه نصیرالدین طوسی وشاگردانش

ن در این مرکز به تدریس و تعلیم افراد آنچه مسلم است این است که خواجه نصیرالدی

در مجتمع علمی رصدخانه، علماي شیعی، سنّی و مسیحی به تعلیم و تعلم . همت گماشت

هاي پایانی عمرخود به مراغه رفت و در  ي کسانی که در سال از جمله. اشتغال داشتند

 است دول، مختصرالي کتاب تاریخ العبري، نویسندهجا دیده ازجهان فروبست، ابن  آن

الدین میثم کمال).10: ابن العبري، همان(که محضر درس خواجه نصیر را درك نمود 

بن علی بن میثم بحرانی نیز که ادیب، فقیه و فیلسوف و از متکلمان معروف تشیع بود، 

هاي او  فلسفه را نزد خواجه نصیرالدین طوسی فرا گرفت و احتماًال خواجه نیز از دانسته

  ).643/2: شیرین بیانی، همان ( است مند گشته بهره

ي بزرگانی بودند که بعدها نیز با       هر کدام از شاگردان خواجه نصیر، خود از جمله

دادند، به تربیت  ها اختصاص می استفاده از عواید اوقافی که بزرگان دیگر به آن

بع مالی ي احیاي فرهنگ ایرانی به کمک منا گونه زنجیره شاگردانی پرداختند و بدین

که بعدها از موقوفات از جمله عالمه قطب الدین شیرازي. حاصل از اوقاف حفظ گردید

خواجه رشیدالدین فضل اهللا،  (خواجه رشید الدین فضل اهللا هم عوایدي نصیبش گردید

؛ شاگردي به )118: 1384کاشانی،  ("کرانهدر جمله علوم بحرى بود بى"و) 56: م1945

 الدین مطلب اگرچه قطب. ی داشت که در مراغه نزد وي تلمذ کردنام کمال الدین فارس 

هاي راهنماي استاد  الدین از اندیشهي شناخت نور ننوشته است، اما کمال  مبسوطی درباره

استفاده کرده و آن را در کتاب مفصلی که در شرح و تفسیر اثر ابن هیثم درباره شناخت 

بنا بر روایت . )638/5: 1385ریپکا،  (ستنوشته، وبسط داده ا) کتاب المناظر(نور 

اي که معین الدین پروانه  افالکی، قطب الدین شیرازي بعدها نیز مدتی تدریس در مدرسه

مدرسان و طلبه هاي آن تعیین نموده » راتبه وادرار«در قیصریه ساخته وامالکی را براي 
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وسف بن ی حسن بن الدین شیخ جمال.)812/2- 811: 1362افالکی،  (بود، به عهده داشت

ي خواجه نصیرالدین طوسی بود مطهر حلی از تحصیل کردگان این مرکز و تربیت یافته

از علماى بزرگ شیعه و از مروجان ) ق. هـ726-648(علّامه حلّى ). 1380:107الشیبی، (

 بود، که احتماًال بسیاري  از این مذهب، صاحب کتب عدیده در فقه و اصول و کالم

  .گردید ارس تدریس میها در مد آن

نیز معاصر و همکار خواجه ) م1264/ه663متوفاي (     اثیرالدین مفضل بن عمر ابهري 

وي علوم ریاضی را علم نظري خوانده و . ي مراغه بود نصیرالدین طوسی در رصدخانه

فعالیت . ي اصلی هندسه، حساب، موسیقی و هیئت تقسیم کرده است آن را به چهار شاخه

: 1378، صفا( زمینه ي ریاضی، هندسه، فلسفه، منطق و نجوم بوده است هاي وي در

347/3.(  

على القزوینى، معروف به بنعمربنعلىالدین     یکی از شاگردان به نام خواجه نصیر، نجم

از علماي ریاضی و رصد و از حکما و فقهاي ) ق. هـ675متوفاي (، »کاتبی و دبیران«

ي کسانی بود که   از جملهيو. رفت ف عصر خود به شمار میشافعیه و از مدرسان معرو

 نجم الدین در میدان علم و "خواجه وي را به مراغه و همکاري در رصدخانه طلبید، زیرا 

وي رساالتى در منطق دارد که در بین . "ربودکمال از فضالء زمان گوى مسابقت مى

از آن جمله است . و معلّمان بودعلماى بعد بسیار معروف گشت و مورد استفاده مدرسان 

را  است که آن » شمسیه«در منطق، و کتاب معتبر دیگر او در منطق کتاب » عین القواعد«

غیر از .  نامیده استشمسیهبراى شمس الدین محمد صاحبدیوان نوشته و به اسم او 

که » حکمه العین«تألیفات مذکور، آثارى دیگر نیز در حکمت داشته، از جمله کتاب 

ي کتب درسی متداول میان طالبان حکمت گردید  شرح هایی بر آن نوشته شد و از جمله

همام الدین تبریزي نیز ظاهرا ) 169 :1386؛ عبداللطیف قزوینی، 107/3: خواندمیر، همان(

  . زمانی از شاگردان خواجه نصیر بوده است
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نیالدی رضبنمحمدنیفخرالدبنمحمدرضاابو «ازدیباي وشاگردانگریداز     

. خودبوددورانوبینقوهیفقوشهرآوهساداتازکهبردنام» یآبی افطسی نیمحمدحس

بهحدودآندرورفتفراهانبهبعدهابودنیرالدینصخواجهشاگردابتدادرکهي و

  ).247-8: 1354،يرضومدرس (داشتاشتغالوتقضاشغل

یاواندداشتهي همکاررصددرخواجهبایاکهی شاگردانودانشمندانتمامنامذکر     

ی فهرستی فوطابن. کشدیملیتطوبهنجایادراندآمدهمراغهبهرینصخواجهدنیدي برا

معجمواآلدابمجمعکتابدرراحالشانشرحازي مختصروآنهانامازی طوالن

خواجهگفتهبهناب. داردآنجای علمحوزهوسعتازنشانکهاستنمودهذکرااللقاب

"بودند،شدهتربیترصدخانهایندردانشمندصدبهنزدیکاباقازماندر": دیرش

چگونهیهقطعاکه) 1098/2: 1362،خیالتوارجامعاهللا،فضلنیالددیرشخواجه(

کهیی هاحجرهدرآنان. نداشتندی زندگولیتحصي هانهیهزنیتامبابدري ادغدغه

کتبفیتصنومطالعهبهآرامشکمالدروبودشدهنییتعصدخانهرجنبدرشانیبرا

  .پرداختندیم

     گذشته از کتب عربی که خواجه تألیف نمود، تعداد زیادي از تألیفات وي نیز به زبان 

ها  آنطور مختصر به یابند و الزم است به  فارسی بود که با موضوع این پژوهش ارتباط می

هاى   از کتاباخالق ناصرىرین تألیفات فارسى خواجه، یکى مشهورت. پرداخته شود

در وقتى اتفاق افتاد که به سبب تقلب "مشهور در موضوع اخالق است که تحریر آن 

روزگار جالى وطن بر سبیل اضطرار اختیار کرده بود و دست تقدیر او را به مقام قهستان 

 بنا به درخواست ناصر الدین این کتاب،. )4-3: ق.هـ1413طوسی،("پاى بند گردانیده

 هجرى قمري در روستاى قاین 633عبدالرحیم بن ابى منصور محتشم قهستانى، در سال 

 نیز کتابى است در اخالق که یکى اخالق محتشمىي  تکمیل و ترجمه.نگاشته شده است

ى از علماى اسماعیلیه به نام ناصر الدین محتشم با تکیه بر آیات قرآن، احادیث شریف نبو

- و روایات ارزشمند، نگاشته است وجمعى از دانشمندان و بزرگان اسماعیلیه آن را به 
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اند، که خواجه بنا به  ي آن ارائه داده و ترجمهالدین طوسى به منظورتکمیل خواجه نصیر

اي ازاین  به عنوان نمونه(ي آن کرده است  درخواست آنان، اقدام به تکمیل و ترجمه

 در االقتباساساسدیگر ). 26: 1377طوسی،: جه، نگاه کنید بهي خوا آیات، و ترجمه

ي نگارش این علم   هجرى قمري، پایه642منطق، که با نوشتن آن به زبان فارسى در سال 

 در اوصاف االشرافو ). 5: 1373طوسی، (را بدین زبان هم استحکام بخشیده است 

ي  عرفا و زهاد که به گفتهي اخالق  اى مختصر به زبان فارسى دربارهتصوف، رساله

الدین محمدجوینى نگاشته شده است خواجه نصیر، بنا به درخواست و میل شمس

 در جبر و مقابله الظفر کتاب .این کتاب حاوى شش باب است). 4: طوسی، همان(

  ).476: 1361طوسی، (

ی و به شناس  که در علم روانتذکره، یا )4-3: 1374طوسی، (آغاز و انجام ي  رساله     

 که در علم التسلیمروضه یا تصورات). جا طوسی، همان(زبان فارسی نگاشته شده است 

ي مختصرى است به زبان   رسالهاثبات واجبي  رساله). 3: 1363طوسی، (حکمت است 

ي فالسفه و  ي متکلمان، و سه دلیل به طریقه فارسى که در آن چهار دلیل به طریقه

: 1361طوسی، (آورده شده است ) واجب الوجود(ى حکماي براى اثبات واجب تعال

هاى احجار کریمه و   در اوصاف و ویژگیالجوهر، یا ي ایلخانی تنسوخ نامهکتاب ). 508

گونه ذکر  خواجه دلیل تألیف کتاب را این. هاى گرانبها و گوهرآالت سنگ

در داختباید پرکرد، که تألیفى مىبه این ضعیف التماسچون پادشاه جهان ":کند می

و »آورند،از چیزهاء طرایف که بحضرت ما مى«معرفت انواع جواهر معدنى و غیر آن 

 از بهترین و بدترین و شبه هر یک، و خاصیت و قیمت کیفیت تولّد، و سبب حدوث آن

 در و چون استعداد آن پادشاه.  تمام بنویس، و بما عرضه دارآن، و محافظتشان، بشرحى

نمودم، و صد قرغبت او باین علم او بحکمت تفرّس مىو تشوق تحصیل شرف نفس 

 راو آنچه این بندهدانستم، این کتاب جمع کرده شد، از گفتار حکماء متقدمشریف مى

  . بتجربت معلوم شده بحکم ممارست
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و . آنچه از معتمدان و اصحاب تجارب بطریق تسامع معلوم شده است، بدان الحاق کرد

 آورند،  نام نهاد چه هرچه بخدمت پادشاهان تنسوقایلخانىي  نامهتنسوخا این کتاب ر

ان شاء اللّه تعالى بنظر بزرگوار ملحوظ گردد، و بسمع رضا اصغا .  یاد کرده شودآنجا

  .)4: 1363طوسی،  ("فرماید

ز بنا  اثر ابن مقفع، از زبان عربی به فارسی، که این کار نیاألدب الصغیري کتاب       ترجمه

زبدة ترجمه و شرح مسائل غامض کتاب .بر درخواست ناصرالدین محتشم بوده است

، که این کار نیز بنا بر درخواست ناصرالدین محتشم »عین القضاه همدانى« اثر الحقائق

ي  کتاب در زمینهترین ترین و مهم بزرگشفاءاین کتاب بعد از کتاب . انجام گرفته است

کتابى در عروض و قافیه،» معیاراالشعار«. حاوى نه مقاله استشود و منطق محسوب مى

خواجه این .  موسوم بوده استرساله العروضاست به زبان فارسى که پیش از این به 

ي  ترین نسخهقدیمى. آوردي تحریر در مى  هجري قمري به رشته649کتاب را در سال 

ي دکتر محمود نجم  نهآن، ضمن مجموعه آثار خواجه نصیرالدین طوسى در کتابخا

 خواجه نصیرالدین کتب دیگرى هم در منطق دارد؛ مانند کتاب .آبادى، موجود است

کتب معتبر و متعدد دیگرى هم در نجوم و . به فارسىمقوالت عشر و کتاب تجرید

ها، این  ي آن ها به فارسى است؛ از جمله ریاضیات دارد که قسمت بزرگى از آن

 خود صد باب از خواجهتلخیص( فارسى  به معرفه االسطرالبى فبیست باب: هاست کتاب

 بطلمیوس القلوذى به فارسى، )ي یا صد کلمه(ثمره ، ترجمه و تفسیر )ي اسطرالب درباره

. و مشتمل بر چهار مقاله است در نجوم به فارسىي معینیه رسالهي احکام نجوم،  درباره

 الدین ابوالشمس معین«ري در قهستان به نام  هجرى قم632خواجه این کتاب را به تاریخ 

 در نجوم به حل مشکالت معینیه. ي تحریر درآورده است به رشته» الدین محتشمناصر بن 

 الدین در  که خواجه آن را به خواست معینالمعینیهحل مشکالت الرساله یا فارسى،

  . نگاشته استقهستان 
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الهیئه به فارسى ، زبده الحسابجامع صول هندسه،  در اي اقلیدس رد بر مصادرهي  رساله

که کتاب مختصرى است در علم هیئت و به زبان فارسى نگاشته شده و مشتمل برسى 

 در معرفت تقویم وحرکات البارع، کتاب تحصیل در علم نجومکتاب . فصل است

، در  استسى فصلخواجه آن را که معروف به  که التقویممختصر فى معرفه ا ی، افالك

ي مراغه و به زبان فارسى   هجري قمري، بعد از شروع به ساختن رصدخانه658سال 

اى است منظوم به زبان فارسى در علم مجموعه کهالنجومعلم  الى مدخل. نگاشته است

اى است به زبان فارسى که بروزن بحررمل، مثمن،  نیز منظومهاختیارات مسیرالقمر. نجوم

. ي اختیارات حرکت قمر و احوال آن سروده شده است ارهمحذوف یا مقصور و درب

-عبدالرحمن  ابوالحسینصورالکواکبي   به فارسى، ترجمهدر بیان صبح صادقرساله 

دان بزرگ قرن چهارم هجري قمري به فارسى، تذکره نصیریه به فارسى صوفى، ریاضى

زبان فارسى  کتاب کوچکى است در باب اصول عقاید که به فصول نصیریه. در هیئت

گرگانی آن را به عربى ترجمه على فارسى الدین محمد بن نگاشته شده است و رکن 

-رساله را به صورت مناظره  که خواجه این در اثبات واجبي دیگر  رساله. کرده است

  .ترتیب داده است

 کتابى است به زبان عربى منسوب به ابو على سینا مرموز الحکمه، مرموز الحکمهشرح 

رساله . ه شرحى فارسى تحت عنوان مزبور منسوب به خواجه نصیر الدین طوسى داردک

 در نفى و اثباترساله.اى مختصر به زبان فارسى استکه رساله آندر موجودات و اقسام

ي مختصرى در مورد  ، رسالهالقلوبروضه . ي کوچکى به زبان فارسى است نیز رساله

زبان فارسى در مورد اى به ، رسالهتحفه. شته شده استنگاکه به زبان فارسى » حقیقت«

اى در اشارات به مکان و رساله.، به زبان فارسىي خلق اعمال رساله.است» معرفت نفس«

  .ي کوچک دیگري است به زبان فارسى زمان آخرت، رساله

 اثر ابوالحسین عبدالرحمن بن عمرصوفى، متوفاى سالصور الکواکبي کتاب       ترجمه

و سرودن ابیاتی که اکثراً به فارسی ذیل تاریخ جهانگشاى جوینى.  هجرى قمري376
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محصول علمی و . اند طور نگارش با حروف ابجد را نیز به اونسبت داده  و همین1هستند،

ابن فوطی سابق الذکر . استزیج ایلخانی ي  تحقیقی مرکز علمی نصیریه نیز تألیف و تهیه

این کتاب به زبان فارسى . این کتاب را به خط خود نوشتکه خطی بسیار خوش داشت، 

ي دوم در  ي اول در شناخت تواریخ، مقاله مقاله. است و مشتمل بر چهار مقاله است

ها در خطوط طول و عرض و مسائلى از این قبیل،  شناخت حرکت سیارات و مواضع آن

هاى   نجوم و جدولي چهارم در باقى اعمال ي سوم در شناخت اوقات، و مقاله مقاله

الذکر، بین خواجه و برخى هاى علمى فوقعالوه بر کتب و رساله.  حرکات سیارات است

برخی از این . هایى شده که در کتب تاریخى موجود استعلما و غیر علما نامه نگارى

اى به زبان فارسى به نامه: اند، از این قرارند نامه ها که به زبان فارسی نگاشته شده

اى به زبان فارسى به اى به زبان فارسى به اثیرالدین ابهرى، نامهدین قونوى، نامهصدرال

  2.الدین کیشىشمس

آید، آن است که در این جا سودمند به نظر مى ي دیگرى که ذکر آن در این      نکته

ي کتاب از نظر درسى بسیار مورد توجه بود و همین امر موجب آن  عهد، موضوع تهیه

ها و تألیف کتب مختصر و  ها و نوشتن شرح و حاشیه بر آن تلخیص کتابشد که مى

متوسط و مفصل در علوم مختلف، اعم از شرعى و عقلى و ادبى بین غالب حکما و علما 

متداول باشد و حتّى بعید نیست که سبب دست زدن خواجه نصیرالدین طوسى، 

. ود همین امر بوده باشدترین دانشمند این عهد، به تحریرات مختلف ریاضى، خ بزرگ

                                                
وبودهموجودردیگنابعموھاتذکرهاو،آثاردرپراکندهطوربھکھاستی اشعارشاملنصیرخواجھاشعار.1

  :ندینمامراجعهلیذمنابعبهتوانندی مآنبهمراجعهي براقیتحقاهلکهاست،شدهی گردآور

،يخوانساراهللافتحبنی صانعمحمدخطبه،یشهشهاناسداهللارزایآمی سعبه،الفصحاءمجمعازنقلبهاشعاروانید

،3ستهران،دانشگاهاتیادبيدانشکدهيمجله،یسینفدیسع،"خواجهی فارساشعار".یسنگچاپ،ق.هـ1312تهران

 .4ش

نیرالدینصخواجهآثارمجموعه"افزارنرم: بهدیکنوعرج،یطوسنیرالدینصخواجهآثاربهی دسترسي برا.2

خواجهی عربوی فارسرسائلوکتبی تمامشاملکه،)1390،یاسالمعلومي وتریکامپقاتیتحقمرکز:قم(یطوس

. است
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آنچه اهمیت دارد، این است که آثار وي دررکنار زبان عربی غالبًا به زبان فارسی غیر 

ي یونانی و سنن پیش از اسالم و با  اند و از مقاالت غیر اسالمی، فلسفه رسمی نوشته شده

ن ي شهریاران و متون کالسیک درباري ایرا موضوعات اخالقی پذیرفته شده در آیینه

توانست خود را با زبان رایج سازگار کند و واژگان مغولی و ترکی را  او می. مملو است

با فارسی ساده ترکیب نماید و در عین حال، با فارسی عالی و عربی کالسیک از اندیشه 

  .هاي خود در فلسفه و کالم حمایت کند

 672جه در سال ي مراغه طورى بنیانگذارى شده بود که بعد از فوت خوا      رصدخانه

هجري قمري باز هم از کار نیفتاد و بعد از او، پسرش صدر الدین على، و بعد پسر 

الدین حسن، و پس از او، پسر دیگر خواجه، یعنى فخرالدین احمد، در دیگرش اصیل

ي مراغه در  بنابراین، رصدخانه. عهد غازان خان ریاست این رصدخانه را بر عهده داشتند

 ،یابن الفوط(ي ایلخانان مغول در دست نصیرالدین و فرزندانش بود قسمت اعظم دوره

 يها در سالی فرهنگتی که از تداوم و استمرار فعالي بارزي نشانهنیترمهم). 443: همان

بنمحمودبنمحمدبنعبدالهاديي نوشتهوانی الحمنافع کتاب م،ی مراغه سراغ داريبعد

 در وصف احوال و  یعنى، صورت قدیم بهشناسىحیوان علمدر است المراغیإبراهیم

ها که به نام  آناعضاي طبى اجزا و منافعاخالق و عادات حیوانات و شرح خواص و 

 بلکه ،تألیف شده است، و نه فقط به نام او تألیف شده) ق. هـ703-694سنه (غازان خان 

 مصور و يا کتاب نسخهنیا.  مراغه استنساخ شده استشهردر عهد همان پادشاه، در 

). 21: 1388المراغی، ( است ی و خطاطبی و تذهی هنر نقاشي آن از شاهکارهايهانگاره

 اثرپزشکی به نام ابن بختیشوع است که در منافع الحیوانالزم به ذکراست که اصل کتاب 

 بین زمان خلیفه المتقی در بغداد و به زبان عربی نوشته شده بود و عبدالهادي در مراغه،

ي  کتاب مصور که نسخهاین . ق آن را به زبان فارسی ترجمه کرد. هـ699-696هاي  سال

 نقاشی زیباست که 94شود، داراي  ي پیرمونت نیویورك نگهداري می در کتابخانهآن 

  ). 1369:25گري، (نشان و رنگ و بوي کامالً ایرانی دارد 
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 الدین طوسی، این بحث را به پایان با گفتاري چند از مورخان  در باب مرگ خواجه نصیر

اگرچه مستقر مکرمت و مقر عزت او مرکز مراغه بود اما از ":نویسد بریم آقسرایی می می

فایده مکاتبات و مراسالت و . فوائد و تربیت او علما و فضالء اطراف جهان بهرمند بودند

مؤلف). 120 :1362آقسرایی،  ("مصنفات او از روم و دیگر اطراف جهان منقطع شد

  :داردی میان تأثر خود را ازمرگ خواجه بین چنزی نیر السبیحب

  

  اى که چو او مادر زمانه نزادیگــانه    نصیــر ملت و دین پادشاه کشور فضـل

   به روز هیژدهم درگذشت در بغداد      به سال ششصد و هفتاد و دو بذو الحجه

)3/106 :1380خواندمیر، (

  يیر گجهینت

 ی با حفظ ونجات اوقاف، سروساماني که از منظر اقتصادیر خواجه نصکه،ینا آخر سخن

 و در راس همه، ی و امور فرهنگیریه آن را صرف امور خید عوایافت اجازه د،یبه آن بخش

 مخصوص رصد ستارگان و سیارات نبود، بلکه ها رصدخانه تناین. ساختن رصدخانه کند

 و شد علوم تدریس میهايبًا تمام شاخهسازمان علمی مفصلی بود که در آن تقری

 شناسی، فلسفه و اختر.  میانی در آن جمع شده بودنديمشهورترین دانشمندان سده

 برخوردار بودند و در مدارس یی علومی بودند که از اهمیت بسزا،حکمت، هندسه و طب

خواجه نه . شدند آن رشته تدریس میخصصاناین مرکز عظیم علمی تحت اشراف مت

بلکه باعث ایجاد مدارس  توجه داشت، جا مراغه و دانشمندان آنيط به امور رصدخانهفق

آموزي شده و در رشد و  ي آموزش علوم و گرایش بیشتر به علم و گسترش و توسعه

ي نصیریه،  مدرسان حوزه.پیشرفت و تربیت دانشمندانی پرآوازه نقش بسزایی داشته است

ها شرح فارسی  کردند، برکتاب زبان فارسی تدریس میغالبًا دانشمندانی بودند که به 

. کند ها حکایت می نوشتند و اشعارفارسی بسیاري از آنان از رونق فرهنگی این مکان می

ي نظام آموزشی، بدون استفاده از وقف، تصور شدنی نبوده است، چرا که عواید  اداره
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ین اغلب براي مواد شده، بلکه همچن ي لوازم آموزشی می وقفی نه تنها صرف تهیه

رسیده  هاي دانش آموزان و دانشجویان به مصرف می آموزشی ومعلمان و نیز براي هزینه

  .است

ي رشد آگاهانه و  در شرایطی که نابودي زیربناهاي اقتصادي ایران به هیچ وجه اجازه     

خواجه ها و اقدامات  داد، اگر حمایت طبیعی مبانی اجتماعی و علمی را به ایرانیان نمی

ي پس  ي زنجیره نصیر و شاگردانش نبود، هیچ یک از تحقیقات و تألیفات علمی و حلقه

 جا از آن.یافت  و فرهنگ ایرانی امکانی براي حفظ و توسعه نمیگرفت از آن صورت نمی

 در صدد سر یر بود، خواجه نصیده مغول دچار خلل گردي پس ازحملهییرانکه فرهنگ ا

 را سرپا نگاه داشت، یران برآمد و آنچه ایخته درهم فرو ریگرده ر مینو سامان دادن به ا

  .  قفر چکانده شدي صحرانی در اي بود که توسط ویجوهرزندگ
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