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در  اسالمیتعلیم و تربیت   م ووعلتاریخ  در مراغه  شهر آموزشی جایگاه 

 عصر دولت ایلخانی در قرون وسطی
 دكتر محمد رضا شهيدي پاك

 دانشگاه ازاد اسالمی تهران مركز

 

 

 ه مراغهه رصهداان منسسهه نیمهی پش شهی   زمنزشهی  تأسهي  انتخاب مراغه بهه نوهنان پاختخهو د اهو اخیخهانی    

نیمهی اجتمهانی    ر خهداد بانه  شه گ ريهري شههر زمنزشهی مراغهه شهد  اخهن خن طنسهیبنسيیه اناجه نصير ااهد

سياسهی از بدهداد بهه  هه  فرهوگهی– بهه موزاهه انتلهاد تهدرم نیمهی    اسهالمی م نتهارخ  نیه  زمنزشی در سياسی  

ر زمهنز  ههاي شهيوی   اخ هاد محهد خو بهراي اپه  از مهه به اخهن مسههیه پردااتهه اسهو كههپش هش   بند  مراغه

اغهه رپش هشهی رصهداانه م   زمنزشهی ان بنسهيیه بدهداد   نامهگ ان هها سهی نتيان  پيهداخش نههاد  تویيم  تربيهو 

شههد  اخههن مركههز  در اخههران   نههنا ري در نیههنم پاخههه   انسههانی    پههش هشنیههنم   زمههنز     تنسههوه احيهها  بانهه 

نزه تههدرم بههند كههه فلهه  اهههدا  حههنطوتی   سياسههی محههد د بههه اخیخانههان سههیاي مؤسسههه تویههيم  تربيههو فلهه  

اناجههه نصههيراادخن طنسههی  نامههگ اصههیی اجتمههانی  -ی ياسههس   اراده  اندخشههه    سياسههی مدههند را تههأمين كوههد

تهارخ   بخشهی از    طنسهیاادخن نصهيراناجهه      پيهدا كهرديجهاناهميهو   كهه  در مراغهه  بهندحركو نیمهی  اخن

  د ره اي باشه نه  پهر رمهر از تهارخ    نلهش تشهيد در تنسهوه   تهد خن  تمهدن را نشهان دادنیم جههانی را ننشهو 

  تویيم  تربيو اسالمی را رتم زد

 

 

 كیيد  اژه:

   یپش هشهه -شهههر زمنزشههیرصههداانه مراغههه  نیههنم پاخه  اادخن طنسههی نصههير اناجه تشههيدتمههدن اسههالمی    

 فیسفه
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  : تجزیه خالفت عباسی   مقدمه تاریخی -1

 تاریخ محلی مراغه از فتح عربی  تا فتح مغولی: - 1-1

)ابههن فليههه خههاد شههده اسههو  افههراه ر د از زن بههه  یاسههالم یدر متههنن جدرافيههاخكههه  ر باسههتانی مراغههههشهه  

 1881  در نصههر اسههالمی كرسههی اخااههو ز رباخ ههان بند)خولههنبی    ( ه 11)(؛ پهه  از فههتب نربههی 182 1031 

شههماای  ااوهر  از پادرههان شهههرهاي نربههی در اطههني مناصههالتی جوگهها ران نههرب از غههرب اخههران تهها مهها را (171 

درمراغههه  دوههدخن  (  ه708 -/ ه656رردخههد  از نيمههه د م االفههو نباسههی تهها اسههتلرار د اههو بههزر  اخیخههانی)

)  ه 011م /  818م ه  888/  ه 176تههدرم محیههی   بههنمی كندهه  در اخههن شهههر ح نمههو كردنههد  سههاجيان )

/  ه 617/ م 1111/  ه 516(   اتاب ههههان احمههههدخیی )  1383م/    م 816ههههه   280ه/      ه032زد مسههههافر )   

هاي محیههی اندمختههار  نيمههه مسههتلاي بندنههد كههه تههارخ  اخههران غربههی  مركههزي را در م( از جمیههه سیسههیه 1113

رتههم زدنههد  ر ي كارزمههدن اخههن ند تهها وهههنر مدههفاصههیه ميههان از هههم رسههيخته شههدن  حههدم االفههو نباسههی 

زرهار محللهان داایهی  اهارجی بهه  ها در اخهران مهمتهرخن پدخهده در نرصهه تهارخ  محهاي اسهو كهه تهاكوننسیسیه

نگارخهههاخی  ههها ااتصهاا خافتهه اسههو  ته ههه فرهوگهی زن ها    جهه اهميههو  اههدا  سياسهیمورفهی اخهن سیسههیه

    اسههتلالد اههناهینلههاي اخههران اسههو كههه سههابله طههن نی از مراغههه از جمیههه   ههها تنايههد شههده اسههودر مههنرد زن

 كارنامه اند دارد در االفو نباسی را ابردر برتاسي  د او بنمی 

 : میان پرده دیلمی -1 -1

 ايهز از اخهن  تاسي  رسترده د اهو ههاي محیهی در اخهران مهنرد تنجهه شهرا شهوا سهان تهرار ررفتهه اسهو  

  188   1081انههد)با سههنر  دخیمههی خههاد كرده نوههنان ميههان پههردهماد غههرب اخههران بهها نظههيم اتههنام بههنمی در شهه

سياسههی مراغههه از مركههز د اههو هههاي كندهه   زمههانی كههه منتويههو  ( ؛ زاههرخن پههردن اخههن جوههبش اخرانههی188

ي فوههاد از اخههن د اههو زخرم مننههه  محیههی بههه پاختخههو د اههو بههزر  اخیخههانی تدييههر پيههدا كههرد  محلهه  شههد

 رری از نناحی فرهوگی  تمدنی جهان را زخر سیطه اند داشو امپراطنري مدند بند كه بخش بز

 :(  ه708 -/ ه 656) فتح ایران بوسیله مغول و تاسیس دولت ایلخانی  - 1 – 0

تاسههي  د اههو اخیخههانی در اخههران مرحیههه اي متمههاخز از تههارخ  اخههران در شهههر سههازي   نمههران   تههارخ  تویههيم 

ی اههند از اجتمههانمنتويههو سياسههی   فرهوگههی    اخیخههانی بههراي ت بيههود اههو  تربيههو اسههالمی اسههو   زخههرا 

در  را كههه  هههاهههاي سياسههی   فرهوگههی اخههران كمهه  ررفههو  فواايههو سياسههی   فرهوگههی زنمور فتههرخن دهره

   پيهداخش  هاي محیهی اخهران تهرار داشهو در اهدمو د اهو بهزر  اخیخهانی تهرار داد ي سیسهیههاراستاي اناسهته

تنسهوه در فواايهو ههاي زمنزشهی   پش هشهی ملهارن شهد   تنايهدام نیمهی بسهياري ا ز اخهن د ره بهه اخن د او با 

هها بهنخشه در بخهش مركهزي   شهرتی اتهدامام زمنزشهی   پش هشهی بسهياري در كارنامهه اخهن د او جا مانده اسهو  

  تب  بدههداد بنسههيیهفهه     كههار د اههو اخیخههانی بهها تاسههي  شهههر زمنزشههی   پش هشههی مراغههه اسههو  زغههاز  جههند دارد 

مدههند   تأسههي  د اههو اخیخههانی در اخههران   انتخههاب  مراغههه بههه نوههنان پاختخههو  بهها حادرههه زمنزشههی   پش هشههی 

اادخن طنسههی بههزر  در تههارخ  زمههنز    پههر ر  در اخههران   اسههالم ملههارن شههد  در اخههن بههين اناجههه نصههير

ی در مراغههه صههنرم ررفههو  اناجههه پردمههدار تصههميمام زمنزشههی   پر رشههی بههند كههه بنسههيیه د اههو اخیخههان

نصههيراادخن كههه در  اتوههه فههتب بدههداد حرههنر داشههو در جههاخگزخوی هالكههن بههه جههاي ایيفههه نباسههی مستوصههم هههم 

 (   رنخا در انتخاب مراغه  به نونان پاختخو هم منرر بنده اسو 183/ 0  1081نلش داشو )جنخوی 
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 :شیعیهاي شمورآمهار  وپایان  شهر دانشگاهی مراغه   تاسیس  - 2

 شکست سلجوقیان در مهار آموزش ها و تعلیم وتربیت شیعی : – 1 – 1 

از جمیه نیگ اصهیی وههنر د اهو سهی ننی  حهل  د اهو زد بنخهه   از بهين بهردن اتهدامام تمهدنی اخهن د اهو 

هههاي نیمههی  تأسههي  مؤسسههام زمنزشههی  تربيتههی  فواايههوشههيوی بههنخشه اههدمام تویههيم  تربيههو ان بههند   زخههرا 

مانوههد  هاي محیههی در اخههران مركههزي مانوههد تاسههي  دوههدخن دارااویههم بنسههيیه زد بنخههه پش هشههی بنسههيیه سیسههیه

 ها  نیههگ فرهوگههی ت زخههه االفههو نباسههی  از بههين رفههتن نفههن  سياسههیاز مهمتههرخن زميوههه   مفيههد  اویههمدار

بنسهيیه سهی نتيان را وی فرهوگهی زن بهر اخهران بهند  االفهو نباسهی اخهن پدخهده زمنزشهی اخرانهی  شهي  اجتمانی 

اخههن   نتی ؛ صههالا ااههدخن اخههنبیاتابهه  سههی  (11 1088   مناهه  ي  مههدارن نظاميههه مهههار نمههند )تأسههبهها 

را كههه رو يوههه موههار  شههيوی ا زهههر  مأمنرخههو را در مصههر ان ههام داد   دانشههگاه  منسسههه نیمههی پش هشههی

توصه  كامهگ در مصههر بها ها را م نظاميههنظهام تویهيم  تربيهو اسهالمی  شهيوی بهند را موههدم كهرد  رسهن ب ت هار

اامییههی نیمههی ؛ تأسههي  دانشههگاه بين  هههاي شههيوی را در مصههر متنتهه  سههااو امهها   زمنز  نمههندبرتههرار 

نلطههه پاخههان مهههار تشههيد      پش هشههی  زمنزشههی  تربيتههی كههامال  اخرانههی  شههيوی در پاختخههو اخیخانههان  مراغههه

تنسههوه    تاسههي  شهههر زمنزشههی مراغههه بانهه       يههو بههندجیههنريري از حرههنر ان در  تنسههوه تویههيم  ترب

 خووههی  اسههتمرار سههون   رسههنم اداري   وههناهر زمنزشههی مؤسسههام اخرانههی پههيش از اههند؛   ت امههگ  پيشههرفو

اي اساسههی     مرحیههههههاي اخرانههی  شههيویت امههگ زمنز    منسسههام زمنزشههی شههيوی شههد    هههايدارااویم

كهه بنسهيیه اسهتاد  اسهو تهارخ  نیهم بشهري  پش هشهی در تمهدن اسهالمی نزشهی  ت امهگ مؤسسهام زمبويادخن در 

  اابشر اناجه نصيراادخن طنسی صنرم ررفو 

 :بوسیله خواجه نصیرالدین طوسی استمرار علوم عقلی در تمدن اسالمی   - 2 -1

در متههنن تههارخ  نیههم ربههو شههده اسههو    تحههرخم نیههنم نلیههی   تماخههگ بههه ان در تویههيم   تربيههو اسههالمی  

تحههرخم رر هههی از دانشههمودان اسههالمی جههز  منافلههان   رر هههی جههز  مخاافههان فیسههفه   نیههنم نلیههی تههرار دارنههد  

خ ههی از مشخصههه هههاي تویههيم   تربيههو در   مههر  زمههنز  هههاي فیسههفی   مخاافههو بهها فیسههفه  نیههنم نلیههی 

از حههناد  تههارخ  زمههنز  در اخههران تحههرخم نیههنم نلیههی   رخاضههيام   ن ههنم در  نهادهههاي زمنزشههی تسههون اسههو  

نصههر   تههارخ  زمههنز    پههر ر    از نلههاي تفهها م      اسههو سههون تحههنزه زمههنز  هههاي   مراكههز پش هشههی 

انترا  ابههن ایههد ن نخسههو  زخههر د اههو حفصههيان  موتلههد نظههام زمنزشههی  مسههیمانان اسههو  سههی نتی   اخیخههانی 

   افرخليههه در مههنرد  ضههويو نیههنم نلیههی در جهههان اسههالم ميونخسههد   فیسههفه در مدههرب   در مدههرب   زنههدا

         افرخليه مرده اسو اما در اخران  به همو امام اامت یمين اناجه نصير اادخن طنسی زنده اسو

   

نالته مدند    ه 656د او اخیخانی در  استلرار بازگشت حکمت ابن سینا به تعلیم وتربیت اسالمی : -1 -0

زغاز د ره جدخدي در    سمرتود در مراغه( دراان بااغ   1561/ 1080هاي نیمی)سارتن  به تش يگ سازمان

 درنالته مدند   تارخ  سياسی اخران بند كه زميوه تحند بزرری در محتني منسسام زمنزشی در اخران رردخد

( منج  اتحاد نیمی   128  1080  ا ينز) اامییی با ار پا اخ اد ر اب  بين خیتش يگ د او  احد زسيا

( اخن ارتباي زميوه احيا  استمرار 567  / 1078 )زشتيانی  ن رردخديد  فرهوگی  زمنزشی بين تمدن اخران 
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بر مؤسسام تسون  ستيزيسيوا سياسو زمنزشی ابن به مخاافو با  هاي شيوی را فراهم سااو م دد زمنز 

زن اند   خاد كردهبه حنزه زمنز  اسالمی ونان بازرشو ح مو ابننیی سيوا اخن پدخده به نسااو  محللان از 

بزررترخن كار اناجه نصير اادخن طنسی تس يگ ح م با اخن  ص  اند  اادخن دانستهرا نمی رد  خشه اناجه نصير

   (107230/150 )صفا  اسوبن نیی سيوا 

 و ربع رشیدي : موفقیت تعلیم و تربیت شیعی در دو شهر آموزشی مراغه – 1 -2

در  ه 713تهها  ه 657در فاصههیه اانه مراغههه   ربههد رشههيدي؛ رصههدتأسههي  د  دانشههگاه بههزر  اخرانههی  شههيوی 

حههنزه ز رباخ ههان حههاكی از  تههنك ر نههد ت ههامیی ااصههی در تههارخ  منسسههام تمههدنی زمههنز   پههر ر  در اخههران 

مدههند در  بهها ه ههنم نظاميههانداد كههه سههازمان زمنزشههی در اخههران  زمههانی ر  ازر نههد ت ههامیی  اسههو  اخههنشههيوی 

هالكهن را   خرانهی كامهگ مورض نابندي كامگ تهرار ررفتهه بهند  اناجهه نصهير ااهدخن طنسهی بهراي جیهنريري از 

( اخههن منسسههه زمنزشههی 23  1082  صههر ي در مراغههه بوهها كود)نمتلانههد كههرد كههه دسههتگاه نیمههی  رصههداانه

  هاي شيوی  اخرانی بند نز متوهد به زم

 ویرانی مراکز علمی و آموزشی بوسیله مغول   -3 

 بازسازي علمی ایران در عهد ایلخانی : - 3 -1

در امههر زمنزشههی   پههش هش  ها اسههارم بزررههیابخانههه خرانههی مراكههز نیمههی   نیمهها    منسسههام زمنزشههی   كت

پهه  از  خرانههی اخههن امههر بههه موزاههه نههابندي كامههگ نبههند     ؛بههند امهها   سههاخر موههاط  ح نمههو اخیخههانی  در اخههران

ربهند  حتهی مدارسهی نهنخوی مانوهد خدامراكهزي زمنزشهی مدارن  منسسهام نیمهی بدسهو مدهند هوهنز در بدهداد 

بدههداد تأسههي  در سههون تهههاي متوهههد بههه بههراي زمنز (   550   238/  1082  نطیفههابههن )مدرسههه نصههمتيه 

حاكمهان نامسهیمان مدهند كهه خیخهانی ملهدم بهر ههر امهر بهند  بهر اخهن مبوها بهند زخرا موهافد سياسهی  د اهو اشد  

اجهازه تأسهي  مركهز نیمهی بهراي بهراي اسهتح ام پها خهه ههاي تهدرم اهند اي به امنر دخن اسهالم نداشهتود  نالته

    نیههنم   فرهوههد پيههدا شههد   اهتمههام بههههههاليهه  در نیههنم پاخههه را صههادر نمندنههد  در نههناحی ح نمههو زنتحر اج  

 انههناك  ر اج پيههدا كههرد   نیههنم پاخههه  رخاضههيام   هودسههه  ن ههنم  ااتههر فيزخهه    طهه   منسههيلی  سههاخر هورههها 

  بخشههی از تنايههدام تمههدنی  (525/ 1 /1080   شههو )نههزا يالشههد ررنیههنم  فوههنن در نصههر اخیخههانی ر  بههه 

  اخران  اسالم مربني به نصر اخیخانی اسو  

 : ایلخانی بوسیله خواجه طوسی  دولت ، پژوهشی آموزشی علمی، هدایت فعالیت هاي- 3- 2 

  

رههام د اههو اخیخههانی بههراي اخ ههاد  نخسههتينی سههیطوتی بههند   دانشههگاه كههه در  اتههدرصههداانه مراغه   اي وههب

ها مخاافهو سياسهی كهه سهاد اسهو  بهه نوهنان رتيه    جانشهين بدهداد بهراي مراغههزمنزشهی  –مركزخو سياسی 

  حرهنر اناجهه نصهيراادخن طنسهی  بها االفو نباسی را ت ربهه كهرده بهند؛ نخسهتين حركهو در اخهن اصهنا  با

در حرهنر اناجهه  (  صه  1086مناه    )   ؛وفهرر انماد شه نه   هيبهو نیمهی   سياسهی ا  بهر هالكهن صهنرم

تصهر  بدهداد اادخن مهو م   مبوهی بهر  تهنك حهناد  هناوهاك طبيوهی در صهنرم حسهامبيوهی ن هنمی پيشهالكن 

 نیمهی ن هنم را بههه فناخهد سياسهی  زمنزشههی  ی ززماخشهه ن هام ا بها ( را باطهگ انهالم نمههند 166   ا/ 1080  يا)نهز

هه نظهامی فهتب  در همهه مراحهگ سياسهیكهه اادخن طنسهی اناجهه نصهير بهدخن شه گ بهند كهه   هالكن نشان داد 
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  081   057   003/  1082فههنطی )ابن تحركههام نیمههی اخههن د اههو را هههداخو كههرد  بدههداد حرههنر داشههو  

083   211   217)   

 تمایز بین شخصیت علمی خواجه و ماهیت دولت ایلخانی : – 3- 3

ي فواايههو هههاي د اههو اخیخههانی   تصههدي موصهه  هادر همههه صههحوهنصههير ااههدخن طنسههی حرههنر سياسههی اناجههه 

 /1 /1887   بانهه  شههد براههی منراههان ا  را مسههب  انمههاد نظههامی مدههند بدانوههد )ابههن ك يههر  زارم بنسههيیه ا  

شواسههان مناضههد ا  را بهها تههنهين نلههد كووههد )صههفا  ههها ر ا دارنههد   براههی اا ر(   اهههگ سههوو بههر ا  تهمو131

تهمههو  نليههده براههی از منراههان رجههاای   ناتههد   ن تههه سههو  نههافی دوههين  دخههدراه    ا ههن (0/1131  1072

--11 /1118   انهد )رضهنيجههان اسهالم مورفهی كرده اسهو  اخهن افهراد اناجهه را در ملهام اهدمو بهه هاي نهار ا

هههاي فواايوانبههنه   كيفيههو  زرههار مانههدرار  ( از سههنخی ح ههم 0/1131  1072  صههفا , 152   ,حسههن امههين -

  مدههند   شخصههيو  نظههامی  –ماهيههو سياسههی  نیمههی محهها اناجههه در حههدي اسههو كههه جههداخی كامههگ بههين

 اسو  اخ اد نمنده نیمی   فرهوگی  نصير اادخن طنسی  

 

 تاسیس دانشگاه بین المللی مراغه بوسیله خواجه نصیر الدین طوسی   -  4

 :، بیت الحکمهنهاد آموزشی  رصد خانه مراغه – 4 – 1 

تاسهي  نهها دههاي تاسي  مركزنیمهی پش هشهی رصهداانه   میحلهام ان در شههر زمنزشهی مراغهه   نلطهه نطه  

سههنمين  بيههو ااح مههه جهههان اسههالم اسههو كههه  درنصههر اخیخههانی در اخههران   امنزشههی در جهههان اسههالم اسههو  

درتههارخ  نیههم بههين اامییههی مرحیههه اي از تنايههد نهههاد امنزشههی تههرن  ههها تبههگ از تاسههي  تاسههي  شههد ه اسههو   

بهه دراناسهو منكهد د اهو انی در مراغهه  انهدكی په  از اسهتلرار د اهو اخیخهها در ار پها اسهو   نخستين دانشگا ه

ییههی نیمههی پش هشههی مراغههه ااممنسسههه بيناخیخههانی بهها فواايههو شههبانه ر زي اناجههه   هم ههاران اداري   نیمههی ا  

بهها هزخوههه هوگفههو اخههن د اههو تأسههي  شههد  در اخههن مركههز نیمههی بهها فرههاهاي زمنزشههی  پش هشههی   تاسيسههام 

اتامههو  دفههاتر اداري   سههاان مخصههنا اراخههه مطااهه  نیمههی در  بههزر  ززماخشههگاهی  بواهههاي م یههگ رفههاهی بههراي

مسهه د   انبههار  تأسيسههام زبههی  مطههب   محههگ اسههتراحو  جیههد هزار 233كتابخانههه بزررههی بهها ها؛ نر دْجمههد  م هه

 صههفحام متوههدد(  1082   ) رجا نههد ن ههنمی   ززماخشههگاهی بوهها شههد سههااو ز مرري  مدرسههان   احههد رخختههه

  رصههداانه اسههتانبند نصههر  تيمههنريي مؤسسههه رصههد اانههه ااههغ بيهه  سههمرتود نصههر اخههن مؤسسههه بههز دي ااگههن

هاي ار پهاخی كپیهر   تي نبراههه   ی    رصهد اانههیههدی پهنر   جههاي هوهد  در هاخی در شههر رصهد اانهه ین مهان

    (11   1082  )نصر ميالدي در ار پا شد 17   16ترن  مراصد

 خواجه نصیر الدین طوسی :رصد خانه مراغه بوسیله مدیریت  – 2 -1

( د اههو اخیخههانی را     0/1111  1072  ,صههفا ,1/178 1082  ا ينههزطنسههی كههه مههدتی  زارم ا تهها  )

از انتبهارام مهاای هوگفهو د اهو اخیخهانی در اخهن راه   بوهده داشو متنای مؤسسهه زمنزشهی رصهداانه مراغهه شهد

هاي متصههرفی د اههو اخیخههان را بههه امههر منسسههه ااتصههاا داد  در هههر شهههر نناخههد ا تهها  سههرزمين سههند جسههو 

رسههتاد  تهها ف سههني اههندنماخوههده اي از 
10

بگيههران مؤسسههه حلههنا در فهرسههو ا تهها  هههر شهههر را حاصههگ كوههد  1
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سههه را ا  حلههنا ر زانهه  فالسههفه        جههند دارد  محهدران  مو مههان    رخاضهی دانههان   فيیسههنفان  فلههها رصهداانه 

 ؤسسه نیمی   رصد اانه مراغه دارد برابر حلنا محدران ترار داد كه ح اخو از اهميو فیسفه در م

 هیئت علمی بین المللی  رصد خانه مراغه: – 4 – 3 

د اانهه را تهأمين هيههو نیمهی رصه انهزام نمهند   مختیه نلهاي  را بهراي جمهد دانشهمودان بهه افرادي اناجه 

كههرد  در فهرسههو جزخههره مههأمنر جمههد ز ري نیمهها    دانشههمودان از بههالد  فخرااههدخن مراغههی را از جمیههه ا كههرد  

  سههارتن)  انههدا     مدههرب   نتههو اخههن دانشههگاه نظههيم   افههرادي از دههينانرههاي هيهههو نیمههی دا ههم   م

 جهههند اخهههن افهههراد   كهههاررر هی زنهههها ر ي   بهههالد مههها را  ااوههههر   اخهههران  جهههند دارد   ( 785  ,781 1080

منضههننام نیههنم پاخههه   فیسههفه  ن ههنم اههند از تنايههدام  دسههتا ردهاي نیمههی در نرصههه متههدانژي   پههش هش در 

هاي نیههنم ااههدخن شههيرازي  نالمههه حیههی اسههتنانهتط  ,ابههن شهها طههر هاخی دههننمؤسسههه مراغههه اسههو   شخصههيو

ز ردهاي منسسههه مراغههه اسههو  تأسههي  نيههز ازتنايههدام  دسههوپاخههه  فیسههفه  فلههه  كههالم شههيوه د ازده امههامی 

 تويين شهر حیه نهراا بووهنان شههر اهاا   نیمهی شهيوه در فلهه اماميهه نيهز از بركهام  جهند   سياسهو نیمهی 

 فرهوگههی اناجههه اسههو كههه متههأرر از تحركههام  تصههميمام سياسههی مراغههه اسههو   فهرسههتی از اسههاتيد   شههارردان 

هيهههو نیمههی منسسههه مراغههه در متههنن مواصههر اناجههه رههزار  شههده اسههو؛ محههی    هم ههاران اناجههه   انرههاي

د  تههن ( (fao-mun-ji ااههدخن مدربههی  مؤخههد ااههدخن نرضههی از دمشهه   ااالطههی از تفیههي    از مدههرب   از دههين

از انراي اهارجی مؤسسهه مراغهه بندنهد  كارنامهه نیمهی محهی ااهدخن مهنرد تنجهه نهام منراهان نیهم تهرار ررفتهه 

  (   22 /1118 ه نینم پاخه سخن ز رده اند ) رضنينلش اساسی ا  در تنسو اسو كه از

 :  رصد خانه مراغه در  ونجوم تولید متون درسی علمی فلسفه و ریاضی  -5

 کتابخانه علمی پژوهشی رصد خانه مراغه : – 5 – 1

رصههد اانههه فلهه  محههگ رصههد زسههمان نبههند  در اخههن منسسههه تویههيم  تههربين در سههطب رسههترده اسههتمرا پيههدا  

 یهههاز جمكههرد   اخههن منسسههه پش هشههی بههه كتابخانههه بزررههی م هههز شههد كههه پشههتيبان امههنز    پههش هش بههند  

اخهن كهار   متهنن نیمهی اسهو  نلهد   تنايهد ادمام مؤسسه نیمی رصهد اانهه مراغهه حفهب   بازننخسهی   تحرخهر 

اناجه ر خ ردي ننخن در حفهب بها كيفيهو نیمهی   پش هشهی مخطنطهام اسهو اناجهه بها اخهن كهار رشهته حيهام 

دهارصههد هههزار كتههاب كههه از سراسههر بههالد تحههو سههیطه مدههند نیمههی اخههران  اسههالم   تشههيد را بههه جرخههان اندااو 

دسهته بوهدي ووهی كتابخانهه خ جمد ز ري شهد   در مهمتهرخن بخهش زمنزشهی   پش هشهی زمنزشهی دانشهگاه مراغهه

 هي  كتابخانهه رصهد بووهنان رنطی فهن بهو نیمهی   دانشه نخان را فهراهم نمهند  ايههشد   مناد ا ايهه تحليلهام ه

بوهها بههه تحليلههاتی كتابخانههه مسههتطيگ شهه گ در تسههمو شههماد غههرب رصههد اانههه بهها  ر دي    اانههه  تويههين شههد 

 رانه   مخزن تأسي  شد  هاي سهغرفه كفش ن   اتاا بازرسی دفتر كار مدخر   تا ر مركزي  

 بوسیله خواجه نصیر الدین طوسی : متون درسی در طبقه بندي جدید علوم -5 – 2

دهههد  كههه اادخن طنسههی نشههان میبنسههيیه اناجههه نصههردر رصههد اانههه مرانههه   بودي متههنن تنايههد شههده دسههته

اناجههه رخاضههيام   فیسههفه را از بوههدي نیههنم در مراكههز زمنزشههی اسههالمی را توههاای بخشههيد  اناجههه نظههام طبله

بوههدي سههوتی نیههنم اسههالمی اههارج سههااو   بههه نوههنان از طبله(  883/ 1888) )ابن ایههد نحههنزه نیههنم توههاايم

ههاي اناجهه بهه مباحه  فیسهفی   رخاضهی ااتصهاا د  ح هم انبهنهی از كتابشااه مسهتلیی از نیهنم تورخه  كهر

دههد  خافته اسو    اهدمام اناجهه بهه فیسهفه   حيهام بخشهی بهه اندخشهه فیسهفی   كالمهی اسهالمی را نشهان می
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  فیسفه   موطه   طه    ن هنم   هودسهه كهه در مراكهز زمنزشهی در حهنزه نفهن  االفهو نباسهی تحهرخم شهده بهند

  (125   1072)صفا  صد اانه مراغه ر ن  ررفودر مؤسسه ر

 پایه   علوم انسانی و در نصیرالدین طوسی  نوآوري -5 -3

ارار اناجه نصيراادخن طنسی كهه در حهنزه نهنم انسهانی   نیهنم پاخهه تنايهد شهده اسهو تهاكونن جهز  ارهار درسهی 

بررسههی كمههی ارههار اسههو   در محافههگ اكادميهه  مههنرد تنجههه   تحليهه    پههش هش بويههادي    كههاربردي اسههو   

د دسهی درصهد در فیسهفه     حاسهو  ن هنم  نیهنم پاخهه  رخاضهيام   اناجه نشهان ميدههد كهه نيمهی از ارهار ا  در

جههنه تنسههوه نیههنم در نصههر اناجههه  از  درصههد در موههار   اهههگ بيههو   شههيوه اماميههه اسههو  13كههالم   حههد د 

اناجههه ت امههگ (   مهمتههرخن  جههه تنسههوه نیههنم پاخههه در نصههر  06  , 1088  مناهه  تنسههوه نیههنم پاخههه اسههو )

در كههاربرد م ی ههام   رخاضههيام در هاي جدخههد  پيههداخش راه جدخههدي م ی ههام   رخاضههی كههاربردي اسههو  اراخههه رصههد

  هههاي رصههد اانههه مراغههه اسههو  )نصههر حههنزه پش هشم تهه  مراغههه   در هههاي اههاا از دسههو ز رد هيههنينیههنم 

( 132   1332 دخن طنسههی   )نصههراناجههه نصههير ااهه بههه  سههيیه «جفههو طنسههی»  اراخههه نظرخههه   ( 118  1332

  ت امهگ نههاخی م ی هام  بووهنان نیهم مسهتلگ   كناكه  شهد  نظرخهه شه گ تطهاك كهودرنظرخهه حرجدخهد طنري ت

نلههد  اصههالا   تحرخههر  اي   اناجههه اسههو    بسهه  د  جمیههه در نصههري در نیههنم پاخههه دتنسههوه رخاضههيام كههاربر

اخههن كههار    اربههام اصههگ پههو م زن بنسههيیه اناجههه نصههير ااههدخن طنسههی ( 02    1088 مناهه  اصههند اتیيههدن )

ش سههو   را هاي رخاضههی  نیههنم پاخههه اناجههه نصههير ااههدخن طنسههی تلههدن هودسههه اتیيدسههی در نههاام اندخشههه

( 166   122   101 / 1331  یسهه ی  دخگههران شههد )سنخسههفزميوههه تنايههد هودسههه نهها اتیيدسههی بنسههيیه اباد

بهر هيههو بطیمينسهی توصه  ههاي دوهدخن تهرن ههو بطیمهنخ  تيرزغهاز   ب شهدن خ انتلاد شدخد اناجهه از هي

نن را طهرا يهبند كه اناجهه نصهيراادخن طنسهی در كتهاب تهلكره زن را تحرخهر  انتلهاد   نيهنب سيسهتم بطیمدر 

غههه دسههتگاه غيههر بطیمينسههی بنسههيیه   نخسههتين بههار  در م تهه  مرانمههند  بههه ضههر رم تصههحيب زن كمهه  كههرد  

بيان شد با اخن  صه  اغهاز نیهم حسهاب   م ی هام  ن هنم ار پهاخی  بها نلطهه ا ج نیهنم پاخهه اسهالمی  یطنس جهانا

 «اخههن احتمههاد  جههند دارد كههه از طرخهه  بيههزان  زراي ا  بههه كپرنيهه  رسههيده باشههد تالتههی پيههدا نمههند   

د رخاضههيام ز ردهاي جهههانی منسسههه پش هشههی مراغههه كههاربر( ؛ از جمیههه مهمتههرخن دسههو68/ 1081كههنب )زرخن

هاي تیفيهه  موطهه    فیسههفه  رخاضههيام زميوههه   فیسههفه اسههو طهه بنسههيیه اناجههه نصههيراادخن طنسههی  در مو

فیسههفه تحیيیههی بنسههيیه اناجههه نصههير ااههين طنسههی اسههو   از دسههتا ردهاي اساسههی در تههارخ  تنايههد زغههازخن 

 اندخشه فیسفی جهان اسو 

 

 تولید زیج ایلحانی و کارخانه صنعتی تولید ابزار هاي علم هیئت – 5 –4

هههاي نیمههی مؤسسههه مراغههه اسههو  منخدااههدخن نرضههی تنايههد   ااتههراك ز م ن ههنمی از مهمتههرخن دسههو ز رد 

(  ام ااحیهه   28 /1118هههاي ن ههنمی منسسههه مراغههه تههد خن كههرد )رضههني كتههابی در مورفههی اخههن  سههاخگ   ابزار

  داخههره موههدد ااوهههار   داخههره موطلههه اابههر ج  داخههره ااوههرا  داخههره شمسههيه   ام اا يهه    داخههره نصهه  ااوهههار

هههاي از دسههو ز ردكههره فی ههی  از جمیههه ز م ن ههنمی تنايههد رصههداانه مراغههه بههند    ااسههمو  ام ا سههطن نتههين

بههد بههه نیمههی رصههد اانههه مراغههه مومههاري   مهودسههی اههاا روبههد رصههد اانههه   كههارزخی ن ههنمی زن بههند   از رو

كهاربرد روبهد در رصهداانه مراغهه  اسهتفاده از زن بهراي ان هام محاسهبام در شهد  نونان زاتهی ن هنمی اسهتفاده می
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زخه   كتهاب بزررتهرخن دسهتا رد   تنايهد نیمهی پش هشهی مانهدرار رصهداانه مراغههبهند    افهالك حركو انرشيد 

يد نههال ه بههر زن كههه ت بيههو منتويههو زخهه  اخیخههانی كههه تنايههد زن پههانزده سههاد طههند كشهه كتههاب اخیخههانی اسههو؛

ترخن رصهد حهناد  فی هی اسهو كهه تهاكونن مهنرد تنجهه محللهان كهرد  دتيه سياسی مدند در زسهيا را انهالم می

 جهه اهميهو زخه  اخیخهانی در  ؛اسو  از زمان تنايد بارها مهنرد تحليه   بررسهی  ترجمهه  نشهر تهرار ررفتهه اسهو

م   زخه  جالاهی  ارصهاد  1375در ري  رتهه در حهناای سهاد رصهد شهده اخن اسو كه اخهن زخه  جهامد زخه  ايهام 

صههاد طیيطیههی در انههدا  اسههو دار مههيالدي  1388نبههداارحمن صههنفی در شههيراز  ارصههاد زرتههاای در حههناای 

 (  117 /1331)سنخسی  

 

 

 

 

 

 نتیجه:

 نیمی  امنزشی همراه شد   ش نفاخی با كه  مراغه بند هب  تدرم انتلاد   به موزاة   فتب بدداد  تأسي  د او اخیخانی

 هامامي هايبر د  محنر احيا  زمنز   مراغه انماد اندخشه سياسی  نیمی اناجه نصير اادخن  اتدامام نیمی  فرهوگی

  تد خن زخ  اخیخانی  ااسالم   احيا   تنسوه نینم پاخه  فیسفه   ترار داشو  تأسي  رصد اانه انتالي كیمه نیی نیيه

در اخن حادره مونخام   مشر نيو سياسی نیمی  فرهوگی د او اخیخانی در جهان بند  ان  اامییی بين هيهو   بنسيیه

ر ك رشته بند بار دخگر احيا  شد  اناجه نصير تسياسی د او اخیخانی تأمين شد  نظام زمنزشی اخرانی  شيوی كه م

ها نلطه پراكوده بند ام زن در دها كه مخطنطپش هشی اخرانی  شيوی ر اادخن طنسی انبنهی از ميرا  نظيم نیمی

حیله اسو  جا مانده به جمد كرد   با تحرخر   بازبيوی زن صدها متن نیمی پش هشی تد خن كرد كه بخشی از زن 

  با اخن حركو    تارخ  نیم جهانی دارد  رد بسزا  اتصاد ميرا  نیمی پش هشی بشر با رلشته نیمی ا  اسو  نلش 

اناجه به نینم  موار  مانود نلش ارسطن نسبو به نینم جاخگاه  مواس   شر مویم سنم  فيیسن  ال  استاد ااب

    به اندازه سیطوتی  اخن مؤسسهنمر     هبی از ا  با نونان اافيیسن  خاد كرده اسو تسون   رجاای بزر  موار  اسو 

   ا  نسيیه اناجه نتي ه تنسگ بد  اسالم  اخران ن ام ميرا  تشي نداد نینم را در سطب مردمی تنسوه   اخیخانان بند  

را   ا    شخصيو شيویتارير   اسو  يهامام بيان موار  ااا  اناجهبخشی از زرار  اسو   خو حررم نیی)ك(  به 

فراتر از   اسو    ت امگ تارخ  جهانی نیم  اسو  تمدنی   نیمی مراغه   حادره نیمی سياسی   نادخده ررفو نمی تنان

ارر اناجه نصيراادخن نبند حیله اتصاد نیم بين شرا   غرب جهان  جند نداشو    اسو تشيد   تسونبرانرد  

 انرشيد نیم از اسمان اخران غر ب می كرد 
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 موابد: 

 

   1078 تهران داپ هفتم زشتيانی   نبان  تارخ  مدند  امير كبير   

  1888 ,داراا ت  اایبوانی ,طبد ا د  ,ملدمه ,نبداارحمن ,ابن اید ن

   1031ابن فليه  احمد  اابیدان  طبد برخگ  

 داپ ا د  1082نطی  كماد اادخن  كتاب ااحناد   رضی  تم  ابن ف   

    دار احيا ااترا  ااوربی  1887ابن ك يره اسمانيگ   اابراخه  ااوهاخه   م ت  ااتحلي    بير م داپ ا د   

    مماا    انتشارام نیمی  فرهوگی     مساا 1068اصطخري  تهران    

  1081هاي اسالمی جدخد  داپ ا د  انتشارام باز  تهران  سیسیه باسنر   ادمنند  

 1052ترجمه  نشر   داپ  د  تهران  برا ن   اد ارد  تارخ  ادبراي اخران  ترجمه نيسی شهابی  بوگاه  

   اادخن طنسههی  اطالنههام ه نصههيرپههاك   محمههد رضهها   درزمههدي بههر اندخشههه سياسههی اناجههشهههيدي

  1086مورفو   ر زنامه اطالنام   ح مو  

  پههاك   محمههد رضهها  جههز ه درن تههارخ  زمههنز    پههر ر  در اخههران   اسههالم   دانشههگاه تههم  شهههيدي

1086  

   ر ت امههگ نیههنم پاخههه  تههاريز ان در غههرب پههاك   محمههد رضهها  نلههش اناجههه نصههير ااههدخن دشهههيدي

    دانشههگاه تربيههو مههدرنتههارخ    فرهوههد  تمههدن اسههالم  اخههران یههی بههين اامیمسههيحی    همههاخش 

1088   

  اانه  151مهار امنز  هاي شيوی نصر بنخهی بنسيیه سی نتيان كتاب ماه    محمد رضا    پاكشهيدي  

  1088كتاب 

    پش هش دانشگاه كمبرخ    تارخ  اخران در د ره تيمنرخان  ترجمه خولنب زژند  نشر جامی   تهران 

   1081جنخوی   محمد  تارخ  جهانگشاي جنخوی  انتشارام دنياي كتاب  داپ سنم  تهران  

   1026 بيب اهلل  تارخ  ادبيام اخران  انتشارام دانشگاه تهران  داپ د م  بهار صفا    

   1330 هبی  محمد  تارخ  ا سالم  داپ ا د  دار اادرب اسالمی  

  رضههني  محمههد تلههی  ااوالمههه ااخناجههه نصههير ااههدخن طنسههی حياتههه   زرههاره  ترجمههه بههه نربههی هاشههم

   1118اسالمی   طهران  
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   1081زرخن كنب  نبدااحسين  كارنامه اسالم  داپ نهم  امير كبير  تهران  

   1080سارتن  جرج  تارخ  نیم  مترجم افشار  داپ د   انتشارام نیمی   فرهوگی تهران    

 م 1331اادرب ا سالمی  بير م      داری  محمد  نما ج من ااترا  ااویمی ااوربی  داپ ا د خنس 

   صهفا   بهيب اهلل   تهارخ  نیهنم نلیهی در تمهدن اسههالمی  دهاپ پهو م  انتشهارام دانشهگاه تههران  تهههران

1072    

   1067طنسی   محمد  اسان ا تتبان  داپ ا د  انتشارام دانشگاه  تهران    

 ا اتالاههين  دههاپ ا د  مطبوههة  مطبوههة بدههداد  انتشههارام رضههی  » ي   نبههان  تههارخ  ااوههراا بههين نههزا

   1080تم  

    انتشارام اميركبير   تهران  داپ ا د   كساخی  تنراهلل  مدارن نظاميه 

   نصههر حسههين  ااویههنم فههی ا سههالم  ترجمههه بههه نربههی جوفههر صههادا ایيیههی  موهههد ااویههنم ا سههالميه

  1332طهران  

    نصههر  حسههين  نیههم   تمههدن در اسههالم  ترجمههه احمههد زرام  دههاپ د م  انتشههارام نیمههی   فرهوگههی

1082  

   تهران  1082داپ د م رجا ند  پر خز   رصداانه مراغه   امير كبير 

   1881خولنبی   احمد  اابیدان  طبد برخگ  
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Abstract  

 

 

 

 

 

 The resistance opposite Arabian conquest   by establishment the local 

governments is the most phenomenon of Iranian local history. The 

function of local government in Iran is revival and   continuation of 

Islamic  education and  training  and  Iranian and shieet culture and 

tradition. One of the most period of Islamic education and training  

appeared in Ilkhanids  time .The Maragha have high place in the 

historical movement of education and research because The 

establishment of observatory of Maragha is the political and scientific 

and educational  phenomenon In  the history of education  and training 

in Iran and world history of science and this event was as transference of 

the political and scientific power from Baghdad to Maragha. Article 

researched and showed    the  measure of Mragha observatory in  

development and revival of science and education and research in Iran. 

basic knowledge and mathematic and philosophy  developed   in time of  

Ilkhanyed dynasty. 
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