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 گفتارپیش

بررسی و بیان چگونگی وقایع  ادها و تاریخ علم دانشی در جهتدها و رخدقیق پدیدهو توضیح علم توصیف 

رسد، واجد هایی که در حوزه تاریخ علم به انجام میلذا فعالیت باشد.ها میتبیین چرایی وقوع آنعلمی و نیز 

ها سابقه تاریخی یک موضوع علمی بررسی هایی که در آنفعالیت های گوناگونی خواهد بود.ابعاد و گستره

ها به مباحث علمی مورد توجه قرار ها زندگی دانشمندان از منظر رویکرد آنشود، مطالعاتی که در آنمی

های علمی یک دانشمند از جهت چگونگی سیر او در مدارج گیرد، بررسی زندگی علمی و روند فعالیتمی

ای از یک دانشمند یا ردهدانش، بررسی یک یا چند اثر تاریخ علمی به نحوی که تطور مفاهیم علمی در نگرش 

عصر در حوزه های دو دانشمند معاصر و یا غیر همدهد، مقایسه دیدگاهدانشمندان در یک دوره معین را نشان می

مفاهیم علمی، بررسی نسخه شناختی و تنقیح و تصحیح آثار علمی، تاریخ عمومی علم به معنی نگاه گذرا بر 

از ادوار تحول علمی، بررسی سنّت فکری و گفتمان علمی در هر  های علمی و متمایز ساختن هر یکفعالیت

باشند که در می ر مختلف و جز آن از جمله موضوعاتیهای علمی ادوایک از ادوار تاریخی و یا مقایسه گفتمان

تر یا کلینسبت به برخی دیگر  از موضوعات یاد شده در این میان برخیزه مطالعات تاریخ علم قرار دارند. حو

 .1تر خواهند بودزییج

 را درنقش ترین سنّت فکری وگفتمان علمی حاکم بر یک دوره تاریخی مهم بر این باور است که نگارنده

بدون بررسی و شناخت کامل گفتمان حاکم بر جامعه علمی  از این روایفا نموده، علمی آن دوره  سیر دهیشکل

های علمی صورت گرفته در عصر یگر فعالیتتوان به شناخت درست و درک صحیحی از دیک دوره نمی

مختلفی همچون عوامل  گفتمان علمی حاکم بر یک دوره تاریخی خود تابع عوامل از سوی دیگر .مذکور رسید

ا نظام یادگیری و یاددهی ترین رکن آن یعنی نظام آموزشی یبه ویژه مهم ،سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی

های علمی یک دوره را ارزیابی و ن بدون بررسی عوامل یاد شده، فعالیتتوانمیبه همین جهت باشد؛می

 و یا به عبارتی تاریخ علم آن را  به طور کامل و صحیح شناخت و تحلیل نمود. گذاری کردهارزش

عصراستیالی مغول و حکومت ایلخانان از جمله ادوار پرحادثه تاریخ ایران است که در این میان ایران 

بر سیر  این تحوالت ه است.های گوناگون به ویژه در عرصه علم و آموزش به خود دیددر عرصهتحوالت مهمی 

این در  آن دوره و ادوار بعد بسیار تاثیرگذار بوده است.های تمدندیگر  و آموزش در ایران و اسالم و حتی علم

های پیرامون شاخه موردی در تاریخ علم عصر ایلخانی مطالعات های انجام گرفتهست که غالب پژوهشا حالی

بوده و تاکنون پژوهشی مستقل و جامع که ابعاد گوناگون حیات علمی ایران در  مختلف علوم رایج در آن عصر

شود که مشاهده می لذا د و بررسی قرار دهد صورت نگرفته است.این دوره و عوامل اثرگذار بر آن را  مورد نق

های جدی مواجه بوده و اند با چالشیخ علم در عصر ایلخانی پرداختهگاه پژوهشگرانی که به مطالعه موردی تار

                                                           
 1-2:1391برای اطالعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به عمادی - 1
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دارای و شده های علمی در این دوره دچار اختالف نظر گذاری فعالیتارزیابی و ارزشدر خصوص یا 

باشند. از این رو در فصول مختلف پژوهش پیش رو سعی بر آن شده که حیات علمی های متقابل میدیدگاه

ترین عامل تحول علمی در این عصر و جهات مختلف، به ویژه از نظر نظام آموزشی،که مهم عصر ایخانی از

 تمایز آن از ادوار پیش و پس از ایلخانان بوده است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

در فصل نخست از پژوهش حاضر به کلیات طرح تحقیق پرداخته شده و در آن مواردی چون، موضوع  

پژوهش، اهمیت، ضرورت، اهداف و کاربرد پژوهش توضیح داده شده و در ادامه روش پژوهش، مسأله 

ها به همراه بررسی پیشینه پژوهش آمده پژوهش و چگونگی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات و داده

از ورود  در ادوار مختلف تاریخی در فصل دوم سنت فکری و گفتمان علمی حاکم برجامعه علمی ایران است.

 اسالم تا پایان دوره ایلخانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

های علمی و فرهنگی دولت ایلخانان را مورد بررسی قرار داده و در آن  به مسائل مختلفی سیاست سوم فصل

های مذهبی ایلخانان و پیامدهای آن در عرصه علم و دانش، جایگاه دانش چون تاریخ سیاسی ایلخانان، سیاست

 و دانشیان در نزد ایلخانان،وحدت سیاسی امپراطوری مغول و پیامدهای فرهنگی آن و غیره پرداخته شده است.

است که مشتمل بر مباحثی چون مبانی بررسی شده نیز نظام آموزشی ایران در عصر ایلخانی چهارم در فصل 

ان علم و آموزش، معرفی مراکز پژوهی، آموزش و پرورش بانوان، زبنظری آموزش، مواد آموزشی، شیوه دانش

 باشد.علمی و آموزشی عصر ایلخانی و بررسی سازمان مالی نهاد آموزش در این دوره می

 -ذهنیهآثار دانشمندان عصر ایلخانی در عرصه علوم عقلی )فعالیت و به بررسی پنجم در نهایت فصل  

فلسفه، منطق،  جغرافیا، شناسی،عدن،گوهرشناسی، مشناسی،کیمیاحیوان( چون پزشکی، اوائل علوم -حکمیه

ها و آثار در تاریخ علم ایران و اسالم و دیگر و تحلیل جایگاه و نقش این فعالیت نجوم ،فیزیک ریاضیات،

 .استپرداخته ها تمدن
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 مسأله پژوهش.1-1

 ساله بیست و صد دوره این. رودمی شمار به ایران تاریخ اعصار ترینپرحادثه و ترینمهم از یکی مغول عصر     

 شده آغاز ،هـ.ق 616سال  در ایران خاک به چنگیزخان تهاجم با که ایدوره نمود. تقسیم دوره دو به توانمی را

 آغاز ایران به هالکوورود  با که دوم دوره و پذیردمی پایان ایران سمت به هالکو حرکت باهـ.ق،  653 سال در و

 مشهور ایلخانی عصر به ایران تاریخ در و یابدمی خاتمه ،هـ.ق 736 سال در ابوسعید حکومت سقوط با و

 .باشدمی

 پیرامون پژوهش و است برخوردار بسزایی اهمیت از آن پیامدهای و مغول ایران، تهاجم تاریخ بررسی در

 مرجی و هرج و ثباتیبی .رودمی شمار به هابررسی همین از جزیی نیز زمان از برهه این در ایران در علم تاریخ

 به مربوط هایگزارش آن، از حاصل هایآوارگی و کشتار ویرانی، ابعاد آمد، وجود به مغول یورش دنبال به که

 انشد نهادهای و دانشیان سرگذشت که بطوری .است داده قرار تأثیر تحت راق، .هـ 7 قرن به مربوط ایران تاریخ

 پژوهشگران آن تبع به و عصر آن اندیشمندان و مورخین از بسیاری. باشندنمی مستثنی قاعده این از نیز آموزش و

 شهرهای خراسان و چون ایران آموزشی-علمی مراکز نابودی و مغول حمله با که باشندمی عقیده این بر امروزی

و  مصر ،شام چون دیگر مراکز به و بربست رخت ردیا این از نیز دانش ایران بر بیابانگردی خوی شدن چیره

 .یافت انتقال آناطولی

 و غالب دیدگاه رغم به دهدمی نشان دوره بدین مربوط علمی و تاریخی منابع بررسی که است حالی در این

 از یکی علمی مراکز و تأسیس آموزشی و علمی ساختار نظر از ایلخانان حاکمیت عصر موجود هایذهنیت

 مرکز از گریز رویکردهای غلبه و مغوالن حاکمیت چه اگر. آیدمی شمار به ایران تاریخی هایدوره رینتپررونق

 به ایرانی جامعه ساختار در گسست نوعی مغول هجوم از حاصل سلبی پیامدهای و جامعه مختلف ارکان در

-علمی ساختار در تگسس آن تبع به و عصر این فرهنگی ساختار گسست تردید بدون که بود آورده وجود

 همراه به یکپارچه حکومت یک ایجاد در خان هالکو میراث نهایت در لیکن .است داشته دنبال به را آموزشی

 به ،مسلمان دولتمردان به توجه همچنین و بود تأثیرگذار آنان فرهنگی رویکردهای بر که ایلخانان مذهبی تسامح

 هایجنبه ترمیم موجبات داشتند کار دستور در مداراجویانه رویکردی که ایرانی دوستدانش اندیشمندان ویژه

 به معین مالی پشتوانه با دوره این در آموزش نهاد. نمود فراهم را آموزش نهاد ویژه به ایرانی جامعه گوناگون

 احیای و تعلیم نظام بر آن اساس که نمود ریزیپی را علمی گفتمان یک دربارها، از مستقل نهادی صورت

 شایان علمی و پژوهشی  هایفعالیت عهد این آموزشی مراکز که بطوری. بود شده بنا نهاده عقلی علوم دوباره

 قرار ایلخانی عصر در آموزش نهاد مطالعه بر حاضر پژوهش تمرکز لذا .رسانیدند انجام به زمینه این در توجهی

 و علم تاریخ در نهاد این سهم و گذاریها، رویکرد، تأثیرفعالیت ساختار، تحلیلی رویکردی با آن در که دارد

 .گرفت خواهد قرار ارزیابی مورد اسالمی ایران تمدن
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 قلمرو پژوهش.2-1
 : مکانی قلمرو( الف

 تا فرارودان فاصل حد در ایلخانان، قلمرو در آموزش و علم تحول سیر حاضر پژوهش مکانی قلمرو لحاظ از

 .کندمی بررسی را -سوریه تا ماوراءالنهر از -فرات رودخانه

 :زمانی قلمرو( ب

 سال در سلسله این انقراض تا ایران در ایلخانان حکومت آغاز یعنی ،هـ.ق 653 سال از پژوهش زمانی حیطه

 .باشدمی ،هـ.ق  736

 :موضوعی قلمرو( ج

 عصر در ایران آموزشی و علمی تحوالت و آموزش نهاد بررسی بر پژوهش موضوع، و محتوا لحاظ به

 .دارد مرکزت ایلخانی

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش.3-1

 و داخلی پیامدهای و عصر آن سیاسی رخدادهای اهمیت بر عالوه تاریخی ادوار برجستگی و اهمیت

 و جز آن بستگی فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، تحوالت نظیر دیگری متعدد عوامل به آن از ناشی ایفرامنطقه

 و علم تاریخ در آن جایگاه و بعدی ادوار بر آن اثرگذاری و عصر هر فرهنگی -علمی حیات میان این در .دارد

 و تعلیم دستگاه که آنجا از نیز .باشدمی هاحکومت امتیاز و عملکرد ارزیابی برای اصلی هایشاخصه از تمدن

 تعامل در جامعه نهادهای سایر با همواره که است ایدوره هر در تمدن و فرهنگ بارز هایشاخصه از تربیت

 از این رو نهاد .باشدمی ناقص آن وآموزشی علمی نظام بررسی بدون عصری هر تاریخی مطالعه عمالً است،

 شنب ،رشیدی ربع مراغه، رصدخانه مدارس، ایلخانی نظیر عصر علمی هایسازمان و تعالیم دستگاه و آموزش

 از بسیاری و وقف مدیریت، ش،پرور و آموزش تاریخ  اسالم، و ایران در علم تاریخ نظر و غیره از غازان

 را باره این در مستقل پژوهشی انجام زمینه این در تخصصی اثری نبود باشد ومی مطالعه شایان دیگر هایحوزه

 .طلبدمی

 
 کاربردهای پژوهش.4-1

 گیرد: قرار استفاده مورد عمومی و تخصصی حیطه دو در تواند می حاضر پژوهش

 :تخصصی

 سایر و اسالمی فرهنگ و ارشاد پروش، و علوم،آموزش وزارت همچون اییهوزارتخانه و هاسازمان

 تکمیل در پیشرو پژوهش نتایج و خروجی از توانندمی باشندمی فعال انسانی علوم عرصه در که مرکزهایی
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 هاییرشته آموزشی منابع تدوین در ویژه به درسی هایریزیبرنامه و پژوهش موضوعات و دروس هایسرفصل

 مورد تواندمی پژوهش این همچنین. نمایند استفاده تربیتی علوم و تمدن و فرهنگ علم، تاریخ اریخ،ت چون

اسالمی، پژوهشگران و دانشجویان  هایالمعارفو دایره هانامهدانش گردآوری و تدوین در فعال مراکز استفاده

 .بگیرد قرار های تاریخ علم، تاریخ، فرهنگ و تمدن و جز آن حوزه

 :میعمو

 قشر توجه مورد تنها اسالم و ایران در علوم تاریخ شده سبب فرهنگی هایغفلت و مدون ریزیبرنامه عدم

 واسالم ایران و فرهنگ دانش بزرگان که وسیعی های کوشش از جوان نسل ویژه به  ،عموم و بگیرد قرار خاصی

 با کمابیش عمومی تحصیالت طول در اکثراً  کهدر حالی .باشند خبربی اندداده انجام مختلف هایعرصه در

 مشابه هایپژوهش و حاضر پژوهش ارائه لذا. کنندمی پیدا آشنایی زمین مغرب اندیشمندان علمی دستاوردهای

 و و اسالم ایران گذشته علمی مفاخر با کشور جوان نسل آشنایی در مهمی سهم تواندمی کتاب قالب در

 .باشد داشته شانارزنده دستاوردهای

 

 سواالت پژوهش.5-1

  پیوست؟ وقوع به آموزش نهاد ساختار، اهداف و رویکرد در تغییراتی چه ایران در ایلخانان حاکمیت با -1

 است؟ داشته دنبال به را نتایجی چه ایلخانی عصر دانشمندان آموزشی -علمی یهافعالیت -2

 است؟ داشته مختلف ملل و ایران میان علمی  تبادالت در نقشی چه ایلخانی حکومت تشکیل -3

 

 پژوهش هایفرضیه.6-1

 مذهبی، تسامح قلمرو، سیاسی وحدت نظیر آن پیامدهای برخی و ایران در ایلخانان حاکمیت -1

 به وابستگی از علمی هایفعالیت گردید موجب آموزش نهاد بر آنها نظارت و ایرانی اندیشمندان گیریقدرت

. بگیرد قرار پایدار و مستقل نهادی عنوان به آموزش نهاد حمایت تحت و یافته رهایی موقت حامیان و دربارها

 .است بوده عقلی علوم دوباره احیای آن از هدف که نهاد بنا تعلیم نظام اساس بر را علمی گفتمان نهاد این

 مراکز احداث در آنان تالش و ایلخانی عصر ایرانی وزرای و دانشمندان آموزشی و فکری هایبنیان -2

 علمی کتب نویسیدوباره و آوریجمع و علمی هایپژوهش انجام اندیشمندان، دوباره آوردن هم زشی،گردآمو

 .است داشته علم طالبان تعداد و افزایش دانشمندان علمی،تربیت هایفعالیت احیای در مهمی نقش پیشینیان،

 این که است بوده ایران کخا طریق از غرب و شرق میان ارتباط ایلخانی حکومت تشکیل پیامدهای از -3

 را دوره این در علمی دستاوردهای تبادل و مختلف ادیان و اقوام از دانشمندان و علما آمد و رفت زمینه امر

 .است آورده فراهم
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 پژوهش انجام روش.7-1

. باشدمی تفسیری و تبیینی( توأمان) همزمان هایرهیافت از گیریبهره حاضر پژوهش در موردنظر روش

 عهد گفتمانی فضای پرتو در( آموزش نهاد ساختار) موضوع مختلف وجوه فهم جهت در تالش تبیین از ورمنظ

 گفتمانی فضای پرتو در آن ساختاری وجوه و موضوع تحقق چرایی و چگونگی جهت این در. باشدمی یایلخان

 مطالعه و بررسی) ایابخانهکت تحقیق روش از استفاده با اطالعات عمده رو این از شود،می بررسی مذکور عصر

 تحقق چرایی و چگونگی فهم تفسیر از منظور. آیدمی دست به( ایلخانی عصر علمی تألیفات و تاریخی اسناد

 از استفاده و بیشتر کارآمدی جهت در( حال زمان) حاضر زمان گفتمانی فضای مالحظات پرتو در موضوع

 نظریات از مرحله این در. است کنونی عصر مبتالبه مسائل و نیازها به گوییپاسخ هدف با پژوهش دستاوردهای

 .شد خواهد گیریبهره علم تاریخ با عرضهم علوم سایر در مؤثر و مطرح هایدیدگاه و

 

 روش جمع آوری اطالعات.8-1
. باشدمی ایران یگذشته ادوار از یکی آموزش و علم تاریخ در پژوهشی رو پیش پژوهش اینکه به توجه با

 اسناد از استفاده و مذکور عصر علمی کتب مطالعه  علم، تاریخ حیطه در شده انجام هایپژوهش عمده همچون

 ابزار عمده پژوهشگر توسط شده تهیه تحقیق هایفیش و ایکتابخانه منابع از استفاده لذا. باشدمی نظر مد تاریخی

 هایپایگاه سایر و دیجیتال هایابخانهکت از نیاز صورت در همچنین. باشدمی پژوهش این در استفاده مورد

 خواهد قرار استفاده مورد نگارش مرحله در شده آوریجمع هایداده آخر در و شد خواهد استفاده اطالعاتی

 .گرفت

 

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش و فنون.9-1

 موردی مطالعه کی. باشدمی ایلخانی عصر ایران در آموزش نهاد بررسی بر حاضر پژوهش تمرکز که آنجا از

 هایپژوهش انجام در و باشدمی موارد مطالعه بر متمرکز کیفی پژوهشی رویکرد یک موردی مطالعه. بود خواهد

 طرح دریک دهندهتشکیل اجزای. کرد استفاده پیمایشی و تجربی هایروش از آن در نتوان که دارد کارایی

 باید که را واحدهایی -3 .تحقیق پیشنهادهای یا وعموض -2.تحقیق هایپرسش -1: از عبارتند موردی تحقیقی

 بر که هاییشاخص -5. کندمی وصل تحقیق موضوع یا فرضیه به را هاداده که منطقی -4 .کرد تحلیل و تجزیه

 .کرد تفسیر را دستاوردها باید آن اساس

 یک یا و خاص ادروید یک فعالیت، یک فرد، یک تواندمی موردی مطالعه رهیافت در بررسی مورد موارد

 هایروش از هاداده آوریجمع برای  موضوع هایویژگی و خاص اهداف با متناسب که باشد نهاد و سازمان

 ایران گذشته ادوار در نهاد یک بررسی و مطالعه به روپیش پژوهش از آنجا که شود.می استفاده ایچندگانه



8 

 

های مدارک، اسناد و دادهدر مرحله  نخست باید . لذا دبو خواهد تاریخی اسناد و تألیفات به پردازد متکیمی

آوری و به وسیله نقد بیرونی و درونی  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و اسناد تاریخی مرتبط با موضوع جمع

و شواهد معتبر مبنای تحقیق قرار گیرند. سپس باید بدون دخالت دادن نظریات شخصی و تعبیر و تفسیرهای 

ها و تحلیل منطقی، از صحت و تفکر رویایی( و با استفاده از شیوه مقایسه مدارک، شواهد، دادهغیرمنطقی)

ها آغاز تحلیل داده در فرایند پژوهش مرحله تجزیه واین مرحله  پس از ها اطمینان حاصل نمود.اصالت آن

ماری برخوردار نیستند، در کنار ها در پژوهش حاضر کمی نبوده و از جنبه آبسیاری از داده شود و از آنجا کهمی

شود و آن استفاده از ی تجزیه و تحلیل کمی معیار و مبنای  دیگری در تجزیه و تحلیل به کار گرفته میشیوه

ها مورد منطق، تفکر و استدالل)تفکر حقیقی یا منطقی( است. یعنی با استفاده از منطق، غور و اندیشه، داده

 پژوهش گزارش تهیه به پژوهش فرضیه یا سوال اساس رفته و با کشف حقایق بربررسی و تجزیه و تحلیل قرار گ

 پژوهش اعالم خواهد شد. هایفرضیه رد یا و تایید در دفاعی قابل پژوهشی نتایج و شودمی اقدام

 توصیف به ابتدا که معنی بدین. بود خواهد تحلیلی -توصیفی رویکردی پژوهش انجام در نظر مورد رویکرد 

  ساختار، ،توصیف این اساس بر سپس . شودمی پرداخته ایلخانی عصر در آموزش نهاد دقیق و جامع حتشری و

 و تجزیه مورد جامعه نهادهای سایر با آن تعامل و نهاد این فرهنگی و اجتماعی  علمی، کارکردهای ها،فعالیت

 .نمود ارائه مذکور نهاد کارنامه و عمل مکانیزم از بهتری شناخت بتوان تا گرفت خواهد قرار تحلیل

 

 پژوهش پیشینه.10-1

 آن جایگاه و ایلخانی عصر در آموزش نهاد  کارکردهای و ساختار پیرامون مستقل و جامع پژوهشی تاکنون

 تاریخ صفا، اهللذبیح از ایران در دانش و آموزش نظیر آثاری.است نگرفته صورت  اسالم و ایران  علم تاریخ در
 تالیف دارالفنون تأسیس تا باستان عهد از ایران مدارس تاریخ و دّرانی کمال از یرانا در پرورش و آموزش

 اشارات آن ضمن که اند پرداخته  ایران تاریخی ادوار کل آموزشی مراکز توصیفی  بررسی به زادهسلطان حسین

 آنچه نیز علم تاریخ پیرامون تألیفات و هاپژوهش در. است شده  دوره این آموزشی مراکز از برخی به مختصری

 ذکر و عصر این بزرگ دانشمندان از تن چند زندگانی شرح است، گرفته قرار توجه مورد ایلخانی عصر از

 بعضاً  و دوره این آموزشی -علمی فضای به اشاراتی آن سطور ضمن در که باشدمی آنان علمی دستاوردهای

 وآثار احوال کتاب به توانمی میان این در. است شده مراغه رصدخانه ویژه به دوره این علمی مراکز معرفی

 خواجه زندگی مختلف ادوار شرح. نمود اشاره رضوی مدرس محمدتقی از طوسی الدین نصیر خواجه

 اساتید، حال شرح همراه به گوناگون هایزمینه در وی لیفاتأت و آثار بررسی و معرفی طوسی، نصیرالدین

 خالل در لیکن ،دهدمی تشکیل را کتاب این اصلی موضوع الدیننصیر خواجه علمی همکاران و شاگردان

 .دهدمی بدست آن فعالیت چگونگی و مراغه رصدخانه پیرامون مفیدی اطالعات ،مطالب


