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ــالم ارائه  ــيارى در زمينه ى تاريخ تمدن اس ــون كتاب ها و مقاالت بس تاكن
ــده اما معدود كتاب هايى را مى توان يافت كه به گونه اى خاص و موردى  ش
آموزش عالى را در تاريخ و تمدن اسالمى مورد بررسى قرار داده باشند. لذا 
اين مجموعه كه توسط گروهى از استادان حوزه و دانشگاه، در سيزده گفتار 
به بررسى جايگاه آموزش و شيوه هاى تدريس و دانشگاه هاى بزرگ اسالمى 

در طول تاريخ اسالم پرداخته، از اهميت ويژه اى برخورداراست. 
در گفتار اول، دكتر عباس فراهتى جايگاه مساجد را در آموزش اوائل دوران 
اسالمى مورد بررسى قرار داده است. پيشينه ى ساخت مسجد به اوايل ظهور 
ــجد مدينه را نخستين  ــالم در مدينه مى رسد، چنان كه پيامبر(ص) مس اس
ــى و فرهنگى قرار داد و مسلمانان در آن جا، احكام اسالم را از  پايگاه آموزش
ايشان فرا مى گرفتند. در داخل صحن مسجد «صفه اى» نيز براى بينوايان و 
مهاجران تهيدست ساخته شد و عباده بن صامت مأمور شد به آنان خواندن 

و نوشتن قرآن تعليم دهد تا بين علم و ايمان، هماهنگى برقرار شود.1 
ــلمين، مرزهاى ممالك  ــش فتوحات مس ــا افزاي ــه ى دوم ب در دوران خليف
اسالمى از هر سو گسترش يافت، از اين رو نياز به معلمان مسائل دينى نيز 
براى فراگيرى آداب و احكام اسالمى افزايش يافت. گروهى از معلمان قرآن 
ــالمى را براى تعليم مردم به نقاط مختلف سرزمين هاى اسالمى  و فقه اس
اعزام داشتند و مساجد جامع در مراكز بالدى چون بصره، كوفه، شام، مصر 

و ديگر شهرها، به كانون نشر علوم و معارف اسالمى بدل شد. 
ــد.2 انتخاب اين محل به عنوان مركز  ــال 17ق. بنا ش ــجد كوفه در س مس
ــالمى در دوران على(ع)، دامنه ى جنبش علمى را در جامع اين  حكومت اس
شهر از هر جهت توسعه بخشيد. علومى چون فقه، حديث، تفسير،كالم، نحو 
ــب پيدايش نهضت هاى علمى و عقالنى  ــالمى موج و ديگر دانش هاى اس
ــد. تا سه سده پس از ظهور اسالم، بيش تر دانش هاى  در طول اين دوره ش
ــجدها آموزش داده مى شد. برخى مسجدها داراى چهار بخش  زمانه در مس
ــنن در يك مسجد بودند، تا اين كه  ــى و براى چهار فرقه ى اهل تس آموزش
مسجدهاى آن ها هم در سده پنجم و ششم از هم جدا شد.3 از جمله مساجد 
ــهورترين مدارس در دوره ى  ــجد منصـور در بغداد بود، كه از مش مهم، مس
ــه علوم عقلى، كالمى  ــته از علوم نقلى ب ــيان بود، در اين مركز گذش عباس
ــيارى مى شد. مسجد مدائن نيز توسط سعد  ــفى توجه بس و دانش هاى فلس
ــهر در سال 14 تا 16 ق. ساخته شد و اين نخستين  بن ابى وقاص با فتح ش
ــجد جامع اين شهر عالوه بر  ــاخته شد. مس ــواد س ــجدى بود كه در س مس
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مساجد دوره ى اموى اگرچه از جهت فعاليت هاى عبادى 
دچار رخوت و سستى در دوره ى برخى خلفا شدند، از جهت 
آموزشى به خصوص از زمان عمر بن عبدالعزيز به بعد فعال 
بودند و دانشمندان و فقيهان در كار تدريس و فعاليت هاى 
آموزشى تا آنجا كه مخالف سياست نبود، آزادى داشتند

فعاليت هاى عبادى، شاهد عملكرد سياسى، تبليغاتى و آموزشى نيز بود. جامع 
ــتگاه دانش نحو و كالم مشهور بود. اين مسجد تا  بصره نيز به عنوان خاس
ــالم و  ــل قرن چهارم هجرى به عنوان يكى از مراكز فرهنگى عالم اس اوائ
خاستگاه محّدثان- فالسفه و متكلمان بزرگى بود كه هر يك سهم بزرگى 
در تحوالت علمى داشتند. جامع دمشق و جامع عمرو در شهر فسطاط مصر 
ــى بودند، چنان كه مقدسـى مى گويد: «ازدحام در  ــز از مراكز علمى بزرگ ني
ــطاط به حدى مى رسيد كه حدود هزار ذراع صف در بازار  مسجد عمرو فس

پيش مى رفت.»4 
ــادى دچار رخوت و  ــوى اگرچه از جهت فعاليت هاى عب ــاجد دوره ى ام مس
ــتى در دوره ى برخى خلفا شدند، از جهت آموزشى به خصوص از زمان  سس
عمر بن عبدالعزيز به بعد فعال بودند و دانشمندان و فقيهان در كار تدريس 

و فعاليت هاى آموزشى تا آنجا كه مخالف سياست نبود، آزادى داشتند. 
گفتار دوم اين كتاب كه به قلم حجه االسـالم سـيد مهدى شـجاع الدينى 
نگاشته شده، به آموزش عالى در منازل و مكان هاى خصوصى پرداخته، كه 
به چهار گروه «منازل علما و دانشمندان»، «مدارس خصوصى»، «كاخ هاى 
سالطين و خلفا و سراى وزيران و درباريان» و «صحرا و چادر» تقسيم شده 
ــت. در صدر اسالم و سال هاى نخستين پس از بعثت، براى امر آموزش  اس
ــن رو در هر مكانى كه  ــى در اختيار پيامبـر(ص) و يارانش نبود، از اي مكان
امكان گردآمدن مسلمانان بود، آموزش صورت مى گرفت. پيامبر مكان هايى 
ــلمانانى چون  ــون خانه ى حضرت خديجه، خانه ى كعبه و خانه هاى مس چ
ــر مى گرفت. عده اى خانه ى ارقم  ارقـم بـن ابى  ارقم را براى اين امر در نظ
ــالم ناميده اند. بعدها در دوران امامان شيعه و  را نخستين مدرسه ى فقه اس
ــمندان هم استفاده از منازل خصوصى به عنوان مراكز آموزشى  علما و دانش
ــالمى از حدود  ــد. در واقع تا روزگار خليفه ى دوم كه مرزهاى اس ــال ش دنب
ــالمى، مسجدالنبى در  جزيره العرب فراتر نرفته بود، مراكز فعال تعليمات اس

مدينه و مسجدالحرام در مكه و گاه خانه ى اصحاب در آن ديار بود. 
ــهادت امام على(ع) و به قدرت رسيدن معاويه، محدويت زيادى  پس از ش
ــت، از اين رو در دوره ى امويان و  ــيعيان در امر آموزش وجود داش براى ش
ــيان به دليل فشارهاى سياسى، امامان شيعه به خصوص امام سجاد  عباس
(ع)، امام باقر(ع) و امام صادق(ع ) از منازل خود يا خانه ى ياران نزديك، به 
عنوان مكان هاى آموزشى استفاده مى كردند. مراكز آموزشى رسمى همچون 
مدارس و دانشگاه ها به حكومت ها يا احزاب و مذاهب خاصى تعلق داشت، 

ــد. لذا بسيارى از دانشمندان  ــليقه ها و هدف هاى خاصى اداره مى ش لذا با س
ــى، برنامه هاى آموزشى را اجرا  ــائل سياس براى اين كه آزادانه و فارغ از مس
ــخصى، براى تدريس بودند، كه  ــكيل نهادى مستقل و ش كنند، در پى تش
ــتادان براى اين امر در نظر گرفته مى شد.  ــخصى اين اس اغلب خانه هاى ش
نمونه اى از اين منازل در بغداد، خانه ى ابواسحاق طبرى مقرى، كانون اهل 
ــازل علما، از جمله  ــود. مدارس خصوصى نيز در كنار من ــرآن و حديث ب الق
مكان هايى بود كه در جهت پيشبرد علوم اسالمى عمل مى كرد. اين مدارس 
ــتدار علم و دانش تأسيس مى شد. از جمله ى  ــط علما يا توانگران دوس توس
ــه ى عبدالجبار مفيد در رى اشاره  اين مدارس خصوصى مى توان به مدرس
كرد كه به گفته ى عبدالجليل قزوينى، چهارصد فقيه و متكلم در آن درس 

مى آموختند.5 
ــا و هدف هاى مختلف  ــالطين با انگيزه ه ــالم، خلفا و س در طول تاريخ اس
ــى و مجالس ادبى را در  ــت از علما مى پرداختند، آنان مجامع علم به حماي
ــور آنان به مذاكره  ــمندان نيز در حض ــاى خود بر پا مى كردند و دانش كاخ ه
ــى مى پرداختند. برخى از خلفا و حاكمان، خود اهل علم و دانش بودند؛  علم
لذا شخصاً در محافل علمى حضور مى يافتند. مثًال مأمون، خليفه ى عباسى 
از دوستداران فلسفه و منطق بود. اين وضعيت پس از خلفاى عباسى در دربار 
ــامانيان، آل بويه و سلجوقيان نيز تقويت شد. در اين دوره هاى درخشان،  س
ــهرهاى مختلف ايران از جمله همدان، نيشابور، هرات، اصفهان، شيراز و  ش

گرگان از مراكز پررونق علمى، ادبى و مجمع اهل و دانش بود. 
چادر اعراب بدوى نيز از جمله مكان هايى بود كه صحرانشينان، اشعار عربى 
ــد. از اين رو عالمان  ــتان هاى قديمى را براى ديگران بازگو مى كردن و داس
ادب عرب، زبان عربى را بدون هيچ گونه دخل و تصرفى در اين مكان فرا 
مى گرفتند. عالوه بر علما، خلفاى اموى و عباسى نيز فرزندان خود را براى 

كسب بالغت و شعر عربى به صحرا مى فرستادند.
ــت و نوراهللا  ــاره ى بيت الحكمه و دارالعلم اس ــاب، درب ــوم اين كت گفتار س
ــالمى و  ــگاه اس ــتين دانش كسـايى به جايگاه بيت الحكمه، به عنوان نخس
ــير تكوينى اين پايگاه علمى، با عناوين  ــاير دارالعلم ها پرداخته است. س س
بيت الحكمه، خزان الحكمه، دارالحكمه، دارالحكمه ى عباسى يا مأمونى، به 
عصر خالفت منصور عباسـى (158-136ق) و بناى دارالخالفه ى بغداد در 
نزديكى مدائن بازمى گردد. نويسنده، بحث را با تأثيرپذيرى حكومت عباسى 
ــى و آيين ملك دارى ساسانيان و بازتاب  ــوم اجتماعى، سياس از آداب و رس
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رسول خدا(ص) به حضور زنان در صحنه هاى اجتماعى و 
سياسى اهميت مى داد و بسيارى از زنان پيامبر(ص) پس از 
رحلت ايشان، مرجع مسائل دينى و فقهى بودند

ــش  ــبرد علم در آن دوره آغاز مى كند. در واقع بناى بغداد، كوش آن در پيش
مسلمين در تعليم علوم و معارف يونانى، سريانى، پهلوى و هندى و تأسيس 
ــمندان و مترجمان  ــلطنتى و دعوت از دانش ــى از كاخ س كتابخانه در بخش
بزرگى چون جرجيس بن بختيشوع و ابن مقفع، اين دوره را از جهت علمى 
ــوان بيت الحكمه را به  ــى زمينه پيدايش مركزى با عن ــاخت. گروه پربار س
ــردمدارى خاندان برمكيان نسبت  عصر هارون الرشـيد (193-170ق) با س
مى دهند. اما شكل گيرى و تحقق چنين دانشسرايى در دوره ى مأمون عملى 
شد. عالقه اى كه مأمون عباسى در ترجمه ى كتب حكماى يونان نشان داد، 
ــوق بى شائبه  است. بيت الحكمه ى مأمون كتابخانه  اى معتبر  حاكى از اين ش
ــت، مشحون از كتب گوناگون به زبان هاى مختلف. وى براى به دست  داش
ــتاد. زمانى كه  ــانى را به دربار امپراتور بيزانس فرس آوردن كتب يونانى، كس
شارلمانى در قلمروى خويش به زحمت مى توانست چند نفر باسواد پيدا كند، 
مسلمين در دربار مأمون با كتاب هاى افالطون و ارسطو و سقراط و اقليدس 
و جالينوس سروكار داشتند. محيط زمين را اندازه مى گرفتند و در مذاهب و 
عقايد فالسفه و در باب طبقات و اجرام فلكى تحقيق و مباحثه مى كردند.6 
مأمون با گرايش به مكتب فكرى معتزله، فلسفه و بحث هاى كالمى و رشد 
بيت الحكمه با وجود مترجمين و علما، به جالل و شكوه اين دوره افزود و به 
اين ترتيب، بغداد به عنوان كانون درخشان تمدن و فرهنگ شرق درخشيد. 
نويسنده در ادامه به معرفى دانشمندان، مترجمان و مدرسانى مى پردازد كه 
نسل به نسل گردانندگان اين عرصه از تمدن اسالمى بودند. از جمله ى اين 
ــمندان مى توان به خاندان برامكه، خاندان بختيشوع و خاندان نوبخت  دانش

اشاره كرد.7 
در گفتار چهارم، حجه االسـالم سيدمحمد شجاع الدينى و دكتر اميرحسين 
ــد. در آغاز  ــى قرار داده ان ــى زنان را مورد بررس ــوزش عال چيت سـازيان آم
ــت تعليم زنان و  ــالم در خصوص اهمي ــن بحث، تاريخچه اى از صدراس اي
مكان هاى آموزشى آنان آورده شده است، چنان كه پيامبر(ص) ابتدا آموزش 
ــران خود اختصاص داد و آنان، گفتار و احاديث پيامبر را به زنان  را به همس
ديگر تعليم  دادند. همچنين پيامبر(ص) از برخى از زنان براى آموزش ساير 
زنان كمك مى گرفتند. با توجه به احاديث و اخبار، منعى در تعليم كتابت و 
سواد زنان وجود نداشته است. رسول خدا(ص) به حضور زنان در صحنه هاى 
ــيارى از زنان پيامبر(ص) پس از  ــى اهميت مى داد و بس اجتماعى و سياس
ــمى درس  ــائل دينى و فقهى بودند. مجالس رس ــان، مرجع مس رحلت ايش

براى زنان، گاهى از سوى استادان زن و معموًال در منازل خود و يا مساجد 
ــتادان مرد از پشت پرد ه اى حائل، به آموزش  ــكيل مى شد، اما اغلب، اس تش

ايشان مى پرداختند. 
در ادامه ى بحث، دانشجويان زن به چهار گروه تقسيم شده اند: 1- فرزندان 
علما و دانشمندان؛ 2- فرزندان افراد باسواد و نزديك به اهل علم؛ 3- زنان 
ــاهان راه مى يافتند.  ــا و فرمانروايان 4- كنيزكانى كه به دربار ش دربار خلف
ــكال به نظر مى آمد كه حتى يك زن معلول هم  تعليم زنان به حدى بى اش
ــت، مى توانست از سواد و علم بى بهره نماند. چنان كه در سال  اگر مى خواس
624ق. در اسكندريه، زنى معلول به نام بنت خداى وردى، قلم را با انگشتان 
ــى از زنان نيز مثل رابعـه  عدويه و فاطمه   ــت. بعض پا مى گرفت و مى نوش
ــعر و ادب قريحه ى عالى داشتند و نام بسيارى از آن ها در  نيسـابوريه در ش

تذكره ها و كتب تراجم ديگر آمده است.8 
ــكى درجهان  ــا عنوان «مراكز آموزش عالى پزش ــار پنجم اين كتاب ب گفت
ــت. با ظهور اسالم، علوم پزشكى نيز  ــالم»، نوشته ى نوراهللا كسايى اس اس
چون ديگر علوم مورد نياز مسلمانان، مورد توجه قرار گرفت. دانش پزشكى 
ــر ضرورى و تعليم و  ــدگاه پيامبـر(ص) به همان اندازه براى افراد بش در دي
ــد كه دانش دين، به نحوى كه فراگيرى اين  ــمرده مى ش تعلمش واجب ش
ــرش نصر بن حارث  ــرادى چون حارث بن كلده ثقفى و پس ــش را از اف دان
ــدين و  ــمرد. در عصر پيامبر(ص)، خلفاى راش كه جزو كفار بودند، جايز ش
ــر جاهلى به درمان  ــيوه هاى رايج عص ــان اموى، اطبا به همان ش حكمران
ــيان بر امويان و انتقال مركز حكومت  مى پرداختند، اما در پى پيروزى عباس
ــيارى از علوم و به ويژه دانش  ــام به عراق و همجوارى با ايرانيان، بس از ش
ــكى، جايگاه خاصى يافتند. چنان كه با بيمارى ابوجعفر منصور (158- پزش

ــدن اطبا، جرجيس بن بختيشوع، پزشك نامدار و رئيس  136ق) و عاجز ش
بيمارستان گندى شاپور خوزستان را براى درمان وى فراخواندند. 

ــى را از يونانى به عربى ترجمه و چندين كتاب را نيز به  جرجيـس كتاب هاي
ــريانى تأليف كرد كه كتاب الكناس از جمله ى آن هاست.9 قبل از آن، در  س
ــكانى چون ابن آثال،  دوران حكمرانى معاويه و ديگر حكمرانان اموى، پزش
ابوالحكم و حكم دمشقى و نيز ماسرجويه ايرانى نژاد، مداواى اميران اموى 
ــيان، مسلمانان به دعوت از پزشكان  ــتند. اما در عصر عباس را بر عهده داش
ــكى از  ــاپور پرداختند و همين امر، موجب انتقال فعاليت هاى پزش گندى ش
گندى شاپور به بغداد شد. در اين زمان، بسيارى از متون پزشكى از يونانى، 

آموزش عالى در تاريخ اسالم
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سريانى، پهلوى و هندى به زبان عربى ترجمه شد. اين روند در دوران مأمون 
ــكى به  ــا آغاز فعاليت بيت الحكمه و ترجمه ى متون پزش (218- 198ق) ب
اوج رسيد، چنان كه حنين بن اسحاق از طرف جبرائيل بن بختيشوع مأمور 
ترجمه ى كتاب التشريح جالينوس شد و جبرائيل بن عبداهللا پسر بختيشوع 
و پسر او عبيداهللا بن جبرائيل دو كتاب طبى نوادرالمسائل و مناقب االطباء 

را تأليف كردند. 
ــاپور، به فرمان شـاپور اول (241- ــهور است كه نهاد علمى گندى ش مش

ــت. گندى شاپور از همان اوايل مركزيت علمى يافت و  271م) بنا شده اس
ــيارى از كتب يونانى به پهلوى ترجمه شد. مدرسه ى طب گندى شاپور  بس
ــتان آن در اواخر عهد ساسانى به رشد چشمگيرى رسيده بود و از  و بيمارس
ــكندرانيان و  تجارب ملل مختلف يعنى طب ايرانيان، هندوان، يونانيان و اس
ــريانى زبان بهره مى جست، كه طب ايرانى در اين ميان كامل تر  علماى س

بود.10 
ــاخت، وليد بن عبدالملك  ــتين كسى كه در عالم اسالم بيمارستان س نخس
خليفه ى اموى است. سپس برامكه بيمارستانى به رياست يك طبيب هندى 
ــال 259ق. نخستين بيمارستان  ــيس كردند. احمد بن طولون نيز به س تأس
بزرگ را در مصر ساخت. هر يك از شهرهاى بزرگ ممالك اسالمى مانند 
ــيراز و اصفهان و واسط نيز بيمارستان هاى خاص خود را داشت، هر چند  ش
ــال413ق. ساخته شد و پيش  ــط، بيمارستان به معناى واقعى در س در واس
ــتور بجكم در سال قحطى، مهمانخانه اى براى فقرا و ناتوانان  از آن به دس

ساخته بودند.11 
ــالم با ظهور رازى، نويسنده ى 56 اثر پزشكى به  ــكوفايى پزشكى در اس ش
اوج رسيد. او با تأليف دو اثر بزرگ خويش يعنى الحاوى و طب المنصورى 
ــى را در طب جهان به  ــهرت دارند، جايگاه واالي ــه در مغرب زمين نيز ش ك
ــاب التصريف در  ــنده ى كت ــود اختصاص داد. ابوالقاسـم زهراوى نويس خ
ــنده ى كتاب تذكره ى الكحالين  ــكى و على بن عيسـى بغدادى، نويس پزش
ــرآمد پزشكان اسالمى بوده اند.12 از بزرگ ترين جراحان اسالمى مى توان  س
ــاره كرد كه در قرن يازده  به ابوالقاسـم اندلسى معروف به ابوالقسيس اش
ميالدى بسيارى از آالت جراحى را شخصاً اختراع كرد.13 بيمارستان ها داراى 
سازمان ادارى و آموزشى مخصوصى بودند و پزشكان بر اساس مهارتى كه 
به دست مى آوردند، عناوين و القاب خاصى داشتند، چنان كه پزشك عمومى 

«طبايعى»، جراح «جرائحى» و چشم پزشك «كّحال» ناميده مى شدند. 
ــط  ــى در االزهر»، توس ــال آموزش عال ــوان «هزار س ــم با عن ــار شش گفت
حجه االسـالم سيدمحمد شـجاع الدينى نوشته شده و به بررسى موقعيت و 

ــيس تا دوران معاصر مى پردازد. عقايد فاطميان  جايگاه االزهر از زمان تأس
ــت،  ــّنيان مغايرت داش در اثبات حق حاكميت الهى خليفه، با نظام فقهى س
پس براى تشريح اين اصول و داشتن پايگاهى در برابر مخالفان سنى مذهب 
عباسى و حكومت آل بويه در بغداد، االزهر را از همان ابتدا، نه تنها به عنوان 
مسجد جامع پايتخت، بلكه به عنوان مركزى براى آموزش امور اعتقادى و 

فقهى شيعيان تأسيس كردند. 
ــاخت اين بنا در سال 359ق. آغاز شد و در سال361ق. به اتمام رسيد.14  س
ــجد در ساليان بعد، به علت انتساب به حضرت فاطمه(س)، االزهر  اين مس
ــجد دردوران العزيز، از شكل مسجد بيرون آمده و به  ــد. اين مس خوانده ش
عنوان اولين دانشگاه رسمى اسالمى براى تدريس علوم دينى، زبان، منطق، 
طب، فلك و رياضيات تبديل شد. از جمله كتاب هايى كه در اين نهاد علمى 
تدريس مى شد، مى توان از رساله ى الوزيريه فى الفقه الشيعه تدوين ابن كلّس 
و در دوره هاى بعد، اختالف اصول المذاهب نام برد. در كنار االزهر، الحاكم، 
خليفه ى فاطمى، مركز دارالحكمه را بنيان نهاد. اگرچه اين مركز نيز محل 
ــنت در آن راه يافتند. دانشجويانى  تربيت دعات فاطمى بود، عالمان اهل س
كه به مباحث فقهى و شرعى عالقه مند بودند، در االزهر تحصيل مى كردند 
ــفه و جنبه هاى باطنى مذهب  و آن گروهى كه به درك علوم عقلى و فلس

فاطمى متمايل بودند، در دارالحكمه دانش مى آموختند. 
ــكيل حكومت ايوبيان، ضربه ى  ــا روى كار آمدن صالح الدين ايوبى و تش ب
ــا و تعليمات  ــاره تمامى برنامه ه ــد و به يك ب ــر االزهر وارد آم ــنگينى ب س
ــماعيليان متوقف شد و جاى خود را به دروس اهل سنت داد. كتاب هاى  اس
فاطمى نيز توسط ايوبيان به كلى نابود شدند. در اين دوره، ايوبيان براى محو 
تمام آثار فاطمى، اقدام به تأسيس 31 مدرسه كردند. پس از حكومت هشتاد 
ــاله ى ايوبيان (648-567ق) مماليك روى كار آمدند، آنان به زبان تركى  س
ــخن مى گفتند و دانششان در زبان عربى بسيار محدود بود، چنان كه اگر  س
ــپرده مى شد. با اين  ــى س كمك و يارى االزهر نبود، علوم قرآنى به فراموش
حال دوران مماليك را مى توان دوران تجديد حيات االزهر دانست. يكى از 
سالطين مملوك كه نقش مهمى در احياى االزهر داشت، بيبرس بود. وى 
توانست االزهر را كه در دوره ى ايوبيان به مسجدى بى اهميت تبديل شده 
بود، احيا كند. در اين دوره به علت تأسيس مدارس متعدد توسط حكمرانان، 
دانشجويانى از عراق و آفريقاى شمالى راهى قاهره شدند. از اين رو، قاهره 

در عرصه ى فرهنگ و تمدن اسالمى جايگزين بغداد شد.
نويسنده در ادامه به بررسى نظام آموزشى ممالك اسالمى همزمان با قرون 
وسطى پرداخته است. اين نظام آموزشى براى اولين بار در اوايل قرن پنجم 

قرن پنجم را بايد نقطه ى جهش و تكامل دانش ستاره شناسى 
دانست. در اين قرن ابوريحان بيرونى با ارصاد نجومى در 
جرجان، جرجانيه خوارزم و غزنه و تأليف كتاب ها و ابداع 
وسايل، زمينه ى مساعدى را براى برپايى رصدخانه مراغه 
ايجاد كرد. در نيمه ى دوم قرن پنجم نيز با ظهور عمر خيام 
تحول بزرگى در ستاره شناسى رخ داد
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ــابور با عنوان مدرسه ايجاد شد كه نه به عنوان مركز تحقيقات، كه  در نيش
ــى، فرهنگى و ادبى بود.15 اين مدارس در  محلى براى آموختن مباحث دين
ــت، اما در زمان ايوبيان و مماليك، رونق زيادى  زمان فاطميان وجود نداش

يافت. 
ــده ى دهم ق،  ــك و روى كار آمدن عثمانيان در اوايل س ــا انقراض ممالي ب
االزهر به عنوان مهم ترين نهاد آموزشى سرزمين هاى عربى اهميت ويژه اى 
ــمارى از مشايخ، با شركت در مجالس  يافت. امامان مذاهب چهارگانه و ش
ديوان عالى و ديوان صغير در كنار امراى برجسته ى ادارى و اميران مملوك 
ــتند در امور سياسى تأثير بگذارند. از جمله اقدامات اين دوران؛ تقويت  توانس
ــويق مدارس دينى، سپردن محاكم  ــَمت شيخ االزهر، تش االزهر، ايجاد ِس
قضايى به مصريان و توسعه ى ساختمان االزهر، بود.16 اما علماى االزهر به 
سنت ها و اصول گذشته پايبندى نشان دادند و از نوآورى گريزان بودند، در 
نتيجه، دانش پژوهى و تحقيق، تنزل يافت.17 االزهر در قرن دوازدهم، نهادى 
متشكل از مسجد و مدرسه بود، با اين حال مركز تجمع علما و دانشمندان 
ــمار مى آمد. در برهه اى از زمان، مشايخ االزهر به مخالفت  واقعى نيز به ش
ــوف پرداختند. همچنين  ــاى اهل تص ــيارى از اعمال و زياده روى ه ــا بس ب
ــوى ناپلئون بناپارت و فرانسويان  ــغال مصر از س واكنش هايى در برابر اش
ــتند. االزهر  ــان دادند و نقش مهمى در روى كار آمدن محمدعلى داش نش
ــال 1288ق./1871م. پايگاه فعاليت هاى سـيدجمال الدين اسدآبادى  در س

و هوادارانش بود.18 
ــار هفتم با عنوان «مدارس نظاميه» به قلم حجه االسـالم سـيدمحمد  گفت
ــت. جنبش مدرسه سازى سنى مذهبان كه در  شـجاع الدينى نوشته شده اس
ــده ى چهارم آغاز شده بود، تا زمان نظام الملك ادامه داشت.  نيمه ى دوم س
ــى بود در برابر هماوردجويى انديشه ى معتزلى  ــت واكنش اين جنبش، نخس
ــيعه، يعنى  ــر نهادهاى فاطمى براى تربيت داعيان ش ــس از آن در براب و پ
ــى كه انجمن ها و مراكز تبليغ  ــجد ازهر و دارالدعوه هاى گوناگون محل مس
ــميت بخشيدن و رشد  ــتند.19 خواجه نظام الملك در اين دوره براى رس داش
ــلجوقيان، تمام سعى خود  ــه هاى مذهب شافعى در تمام قلمروى س انديش
ــاير مذاهب، به خصوص نابودى عناصر شيعى  ــه كن كردن س را متوجه ريش
ــماعيلى نمود. از اين رو براى رسيدن به اين اهداف، از يك سو بخش  و اس
عمده ى كتاب خود، سياست نامه را به بيان مثالب شيعه و باطنيه اختصاص 
ــوى ديگر، پادشاه وقت را از دخالت در امور دولتى بر حذر داشت.  داد و از س
ــه بود. براى  ــيس مدارس نظامي ــا مهم ترين اقدام او در اين جهت، تأس ام
ــلجوقى، به تربيت  ــر امپراتورى س ــت در سراس به اجرا درآوردن اين سياس
كاركنان معتمد شافعى مذهب پرداخت كه در برابر مخالفان عقيدتى بايستند. 
ــود از؛ قرآن، حديث، اصول فقه  ــى نظاميه ى بغداد عبارت ب برنامه ى آموزش
ــافعى)، كالم (مطابق تعاليم اشعرى)، زبان و ادبيات عرب،  (بنا بر مذهب ش
رياضيات. احتماًال نظام الملك نخستين كسى بود كه رسم برقرار كردن مدد 

معاش براى طالب مدارس و مقررى براى مدرسان را متداول كرد.20 
ــه در حكم مدارس ابتدايى و  ــدارس نظاميه بر دو گونه بودند: مراكزى ك م
ــتاهاى پرجمعيت داير مى شد،  ــطه بود و در شهرهاى كوچك و روس متوس
ــروزى بودند. از ميان اين  ــگاه هاى ام و مدارس بزرگى كه به منزله ى دانش
ــه ى علمى و  ــن افتخارات در زمين ــداد، به عالى تري ــدارس، نظاميه ى بغ م
ــال 457ق. آغاز و  ــه در ذى الحجه ى س اجتماعى نائل آمد. بناى اين مدرس

پس از دو سال، در دهم ذى القعده ى سال 459ق. آماده ى افتتاح شد. 
ــخص خواجه نظام الملك و بيش تر از مجالس و محافل  مدرسان توسط ش
ــس و مناعت طبع، در  ــدند و از نظر علمى و عزت نف ــى انتخاب مى ش علم
ــافعى بودند.  عالى ترين مراتب علمى و اجتماعى زمان خود و تابع مذهب ش
به عالوه كتابخانه، بيمارستان، مسجد و مجلس وعظ هم در دسترس آن ها 
بود. مدرسان داراى درجاتى چون استاد و مدرس و معيد با لباس هايى خاص 
ــگاه هاى اروپا قرار گرفت.21 از ميان علماى  بودند كه بعدها مورد تقليد دانش
معروف نظاميه مى توان به ابواسحاق شيرازى و ابوحامد غزالى اشاره كرد. 
نظاميه ى نيشابور، نخستين مدرسه اى بود كه خواجه نظام الملك، آلپ اسالن، 
ــاه سلجوقى را به ساختن آن متقاعد كرد. وى در هر يك از شهرهاى  پادش
ايران و عراق مدرسه اى ساخت كه نظاميه هاى شهرهاى بغداد و نيشابور، از 
معروف ترين آن ها بودند.22 از آثار مثبت مدارس نظاميه مى توان به پيشرفت 
دينى، ايجاد مركزيت علمى، نهضت تأسيس مدارس دولتى و ملى، تأثير بر 
ــگاه هاى قديم اروپا، تجليل از دانشمندان و مدرسان، پيدايش ضوابط  دانش
ــان و طالب اشاره كرد. اما عدم  خاص در امر تدريس و توجه به رفاه مدرس
توجه به برخى از رشته هاى علمى، نداشتن ارتباط و تبادل فرهنگى با ساير 
ــرى، انحصار دانش و بهر ه گيرى سياسى از آن، تشديد مجادالت  جوامع بش
ــالمى، تبعات و اثرات منفى اين مدرسه  مذهبى و ايجاد تفرقه در جوامع اس

بودند.
با تأسيس مدرسه ى عالى مستنصريه در سال 631ق. كه داراى تشكيالتى 
ــقوط بغداد به دست هالكو خان در سال  ــترده تر از نظاميه بود، و نيز س گس
656ق، نظاميه ى بغداد در سراشيبى ركود افتاد. در گفتار هشتم، دكتر نوراهللا 
كسايى از چگونگى شكل گيرى و جايگاه مدرسه ى بزرگ مستنصريه سخن 
ــتور المستنصرباهللا عباسـى (623-640ق)  ــت. اين مدرسه به دس گفته اس
ــنت تعميم داد و براى هر كدام،  ــاخته شده و به هر چهار مذهب اهل س س
ــئوليت بناى مستنصريه را مؤيدالدين  ــاخت. مس وظايف و رواتبى برقرار س
ــتاد الدارالخالفه ى مسـتنصر بر عهده  ابوطالـب محمد بن ابن العلقمى، اس
ــد و در 631ق. پايان يافت و طى  ــروع ش ــاخت آن در 625ق. ش گرفت. س
مراسم باشكوهى رسماً افتتاح شد، چنان كه 150 تن از حّماالن قوى بنيه ى 
ــه را به كتابخانه حمل  كردند. در روز افتتاحيه، از هر  بغداد، كتب اين مدرس
ــى گماشته  ــته مدّرس فرقه ى چهار مذهب، 62 محّصل انتخاب و بر هر دس
ــد كه هر مدّرس، نايبى داشت كه به اصطالح امروز، دانشيار او محسوب  ش
ــتند، جامه ى خاصى به نام طرحه  ــى مى نشس ــد.23 مدرسان بر كرس مى ش
ــته هاى تحصيلى عبارت بودند از فقه،  ــيدند و دستار مى بستند. رش مى پوش
ــتنصريه بر چهار  ــير، علوم ادبى، رياضيات و طب.24 تعميم مس حديث، تفس
مذهب، به دليل كم شدن تعّصبات مذهبى در ميان سنيان بود. اما مستنصر 
ــان داد، از تحصيل  ــامحى كه نسبت به مذاهب اهل سنت نش با وجود تس
ــيعيان در اين نهاد علمى ممانعت كرد. در واقع، هدف اصلى مستنصريه،  ش
آموزش مبانى فقهى مذاهب چهارگانه ى حنفى، حنبلى، شافعى و مالكى در 

جهت مبارزه با آموزه هاى شيعى بود. 
اين مدرسه از بخش هاى مختلفى شامل چهار ايوان، دارالحديث، مدرسه ى 
طب و داروسازى تشكيل مى شد. كتاب هاى اين مدرسه را نيز بالغ بر هشتاد 
ــته اند. ابوالفضل كمال الدين بغدادى، معروف به ابن فوطى،  هزار مجلد نوش
ــاگردان خواجه نصيرالدين طوسى بود و سال ها سرپرستى كتابخانه ى  از ش

آموزش عالى در تاريخ اسالم
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مستنصريه را بر عهده داشت. از مهم ترين آثار او، مجمع اآلداب فى معجم 
ــابعه است كه مهم ترين اطالعات  االلقاب و الحوادث الجامعه فى المائه الس

را در مورد مستنصريه، استادان و دانش آموختگانش در اختيار ما مى گذارد.
اين نهاد علمى با مرگ مستنصر در سال640ق. حامى خود را از دست داد، 
ــيل هولناك سال 646ق. بخش هايى از دو جانب شرقى و  عالوه بر اين، س
غربى بغداد را در آب فرو برد و تكرار آن در سال 656ق. به مستنصريه آسيب 
زيادى رساند. از همه ى اين حوادث هولناك تر، حمالت سپاه هوالكو در سال 
656ق. بود كه ويرانى ها و كشتار بسيارى به بار آورد و با قتل مستعصم باهللا، 
ــخصيت هاى  ــيارى از ش به خالفت بنى عباس خاتمه داد. در اين حادثه بس
ــى و علمى كشته شدند. مدرسه ى مستنصريه پس از اين حوادث، بار  سياس
ــامل ايلخانان، جاليريان، صفويان  ديگر در دوران حكومت هاى مختلفى ش
ــد و ركود علمى را  ــان تا دوران معاصر دوران هاى مختلفى از رش و عثماني
ــت سر گذاشت. با اين حال اين مدرسه نتوانست انتظاراتى را كه از يك  پش
مدرسه ى عالى كه در حكم بزرگ ترين و مجهزترين دانشگاه هاى اسالمى 
پس از نظاميه ى بغداد بود، برآورده سازد. فلسفه و علوم حكمى كه بهترين 
ــتدالالت منطقى و راهيابى به واقعيات بود، در اين نهاد علمى  راه براى اس

جايى نداشت.
يكى ديگر از نهادهاى علمى و پژوهشى در تاريخ تمدن اسالمى، رصدخانه 
بوده كه در گفتار نهم، توسط حجه  االسالم محمود طيّار مراغى مورد بررسى 
ــت. اولين رصدخانه ى نجومى، رصدخانه ى شماسيه ى بغداد  قرار گرفته اس
ــق در عهد مأمون خليفه ى عباسى است. از بزرگ ترين اخترشناسان  و دمش
محمد بن موسى خوارزمى است كه در دارالحكمه ى مأمون خدمت مى كرد 
ــمندان بود. ابواسحاق فزارى  ــند و هند وى، تا مدت ها مأخذ دانش و زيج س
نيز از منجمان منصور عباسـى در قرن دوم هجرى، نخستين كسى بود كه 
ــاخت.25 در بين آثار نجومى مسلمين  ــطرالب مسّطح و ذات الحلق را س اس
ــاره كرد، كه صورالكواكب عبدالرحمن صوفى (م.  مى توان به كتب زيج اش
ــج ابن يونـس (م. 399) و زيج الغ بيگ كه با همكارى قاضى زاده  376)، زي

رومى و غياث الدين جمشيد كاشانى تدوين شد، نمونه اى از آن هاست.26 
ــى دانست. در  قرن پنجم را بايد نقطه ى جهش و تكامل دانش ستاره شناس
اين قرن ابوريحان بيرونـى با ارصاد نجومى در جرجان، جرجانيه خوارزم و 
ــاعدى را براى برپايى  ــايل، زمينه ى مس غزنه و تأليف كتاب ها و ابداع وس
ــم نيز با ظهور عمر  ــاد كرد. در نيمه ى دوم قرن پنج ــه مراغه ايج رصدخان
ــى رخ داد. وى در سال 467ق. به دعوت  خيام تحول بزرگى در ستاره شناس
سلطان جالل الدين ملكشاه در رصد رى به تحقيق پرداخت و با تنظيم تقويم 
جاللى، بى  رقيب ماند. اطالعات فراوان و دقيقى در باب ارصاد ستارگان در 
دوره ى مغول در دست است. تأسيسات مراغه كه توسط نصيرالدين طوسى 
و به تشويق و حمايت هالكو بر پا شد، به واقع نخستين رصدخانه ى نجومى 
ــد  ــيس ش ــال 657ق./1259م. تأس به معنى كامل بود. اين رصدخانه در س
ــت  ــوه فراوانى به آن تخصيص يافت. كاركنان حرفه اى از جمله بيس و وج
ــمند معروف از بالد گوناگون جهان اسالم و دست كم يك رياضى دان  دانش
ــزار رصدخانه تحت مديريت يك نفر  ــا گرد آمدند. آالت و اب ــى در آنج چين

دمشقى، به نام مؤيدالدين عرضى ساخته شدند. 
ساختمان رصدخانه شامل برج مركزى، كارگاه ريخته گرى آالت و ابزارهاى 
ــدارس عالى و تخصصى، خوابگاه  ــى، كتابخانه ى عظيم رصدخانه، م نجوم

ــز عبارت بود از:  ــات بود. فعاليت هاى رصدخانه ى مراغه ني ــاير تأسيس و س
ــدى؛ 2- پژوهش، ترجمه  ــاخت ابزار رص ــاى واحدهاى نجومى و س 1- بن
ــانى؛ 4-  ــوزش، پرورش و تربيت نيروى انس ــگارش آثار علمى؛ 3- آم و ن

پايه ريزى مكتبى نو در نجوم. 
ــتاوردهاى اين رصدخانه، مكتب ستاره شناسى مراغه است.  از مهم ترين دس
بسيارى از پژوهش هاى علمى مورد قبول دنياى امروز بر اساس فعاليت هاى 
ــت. رصدخانه ى مراغه الهام بخش و سرمشق  ــده اس اين رصدخانه  انجام ش
رصدخانه ى الغ بيگ در سمرقند و رصدخانه ى دوره ى عثمانى در استانبول 
ــينگه (Jai Singh) به تقليد  بود كه تقى الدين در آن رصد مى كرد و َجى س
از آن ها در قرن دوازدهم/هجدهم رصدخانه هايى در دهلى و جيپور بنا كرد و 
 (Kepler) الگوى رصدخانه هايى شد كه در اروپا به دست تيكو براهه و كپلر

ساخته شد.27 
ــا نصيرالدين  ــى در رصدخانه ى مراغه ب ــان چين ــت اخترشناس معروف اس
ــبب تسهيل مطالعات وسيع تقويم هاى  همكارى مى كردند و حضور آنان س
ــد. از طريق منابع چينى نيز  ــوى عالمان اسالمى ش چينى و اويغورى از س
ــت خان بزرگ، قوبيـالى قاآن،  ــت كه به درخواس ــت  اس اطالعاتى در دس
اخترشناس مسلمانى موسوم به جمال الدين را همراه با طرح و نمونه هايى از 
آالت نوع مراغه به پكن فرستادند تا در رصدخانه ى امپراتورى مورد استفاده 
ــرار گيرند. زيج ايلخانى نصيرالديـن نيز ميوه ى پربار علمى مراغه بود كه  ق
در اصل به فارسى نوشته شده بود و براى استفاده در جهان عرب به عربى 
ــپانياى قرن دوازدهم ميالدى  ــد و در اروپاى غربى، باالخص اس ترجمه ش

بسيارى از اين آثار از زبان عربى به التين ترجمه شد.28
گفتار دهم به قلم دكتر اميرحسـين چيت سازيان، به معرفى دانشگاه ربع 
ــمردن انديشه هاى علمى  ــيدى اختصاص دارد. نويسنده پس از برش رش
ــى اين دوره  ــرايط فرهنگ ــادى رشـيدالدين فضل اهللا همدانى، ش و اعتق
ــت. اين  ــى قرار داده اس ــيدى را مورد بررس ــيس ربع رش و هدف از تأس
ــد. از  ــيس رصدخانه ى مراغه راه اندازى ش ــاد علمى كمى پس از تأس نه
ــتن موقعيت ويژه در  ــبب داش نظر موقعيت و فضاى كالبدى، تبريز به س
ــود، بدين جهت،  ــيدى ب ــبى براى بناى ربع رش دوران مغول محل مناس
خواجه در سال699ق. در وليان كوه، داخل باروى غازانى، ربع رشيدى را 
ساخت.29 محله ى بزرگى كه رشيدالدين در تبريز ساخت، با حق مالكيت 
نامحدود به وى تعلق داشت. در اين محله ساختمان ها و اماكن رفاهى و 
ــراها، دكان ها، آسياب ها، كارخانه هاى  اقتصادى از قبيل حمام ها، كاروانس
كاغذسازى، پارچه بافى، دارالضرب و دارالمساكين وجود داشت. چهارصد 
ــكونت داشتند. هزار طالب در ربع رشيدى  عالم فقيه در كوچه ى علما س
ــام، چين، مصر  ــكان حاذق از ديار ش زندگى مى كردند و پنجاه تن از پزش
ــد داشتند.30 ربع رشيدى اصلى ترين  ــفاى ربض، آمد و ش و هند در دارالش
ــفا و  ــه، خانقاه، دارالضيافه، دارالش ــمت بود و بخش هايى چون روض قس
ــاكين را در بر مى گرفت. مقاطع تحصيلى و فعاليت هاى آموزشى  دارالمس
ــه مرحله بود: 1- مقطع  ــيدى شامل س ــگاهى ربع رش ــهرك دانش در ش
ــردى؛ 3- آموزش  ــى- حرفه اى و علمى- كارب ــى؛ 2- آموزش فن ابتداي
عالى. دانشجويان باالترين مراحل تحصيلى را در مدارس عالى، دارالشفاء 
ــى و پايگاه هاى تحقيقاتى ربع  و خانقاه مى گذراندند. فعاليت هاى پژوهش
رشيدى نيز از بخش هايى چون: بيت الكتب، پايگاه هاى تحقيقات تجربى 
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ــل و حمايت از فعاليت هاى علمى- تحقيقاتى  و كاربردى، روابط بين المل
ــالم تشكيل مى شد. نويسنده در ادامه ى اين بحث، نظام ادارى  جهان اس
ــيدى را به  ــازمانى و تنظيم بودجه و نظام مالى ربع رش و نحوه ى رفتار س

طور كامل شرح داده است.
گفتار يازدهم به قلم حجه االسـالم محمود طيـار مراغى، نگاهى تاريخى و 
ــرزمين قم از اولين روزهاى تصرف  تحليلى به حوزه ى علميه ى قم دارد. س
به دست مسلمين، محل اجتماع قبيله ى اشعرى، از طرفداران على(ع) بوده 
ــد از آن، به صورت يكى از مراكز  ــه تدريج در عصر امام صادق(ع) و بع و ب
مذهبى شيعه نشين درآمد. نويسنده نگاهى تاريخى به تأسيس حوزه توسط 
ــهر دارد، كه  شـيخ عبدالكريم حائـرى يزدى و علل انتقال حوزه به اين ش
تحول بزرگى در تاريخ علوم اسالمى به ويژه علوم اهل بيت(ع) بوده است. 
حايرى با استقرار در قم، اقداماتى صورت داد. از جمله: فعال سازى بسيارى 
از مدارس مذهبى، انجام خدمات خيرخواهانه، دعوت از استادان براى تعليم 

و تدريس طالب. 
ــاره دارد،  ــورد حكومتگران با حوزه اش ــنده در ادامه به چگونگى برخ نويس
ــت. پس از  ــن آن ها برخورد دوگانه ى رضاخان با اين حوزه اس كه مهم تري
ــال 1355ق. با ورود آيت اهللا  ــت حاج شيخ عبدالكريم حائرى در س درگذش
ــهر، حوزه ى قم عصر طاليى خود را آغاز كرد. از جمله  بروجردى به اين ش
ــانى؛ 2- نشاط علمى؛  ــان در قم: 1- تربيت نيروى انس ثمرات حضور ايش
ــد در حوزه؛ 4- خدمات اقتصادى و اجتماعى؛ 5- تالش  3- تحوالت جدي
براى اتحاد شيعه و سنى؛ 6- گسترش تبليغات حوزه؛ 7- تحقيق و تصحيح 
ــيوه هاى اجتهاد؛ 9- قدرت مقابله در  كتب فقهى و حديثى؛ 8- تحول در ش

برابر دولت وقت؛ 10- مبارزه با ماركسيسم بوده  است. 
ــالمى در قم استفاده مى شد،  از جمله مكان هايى كه براى تدريس علوم اس
مدارس علميه ى قم، مساجد، منازل علما و مقابر و آرامگاه ها بود. اين علوم 
ــير و علوم  ــث، كالم و اعتقادات، تفس ــه، اصول فقه، رجال حدي ــامل فق ش
ــت، عرفان، جغرافيا،  ــفه و حكم ــرآن، حديث، اخالق، منطق، تاريخ، فلس ق
ــب و علوم غريبه بود.  ــى، ادبيات، هيئت و نجوم، رياضيات، ط كتاب شناس
مقاطع تحصيلى نيز از سه دوره ى مقدمات، سطح و خارج تشكيل مى شد. 

ــتوانه هاى مالى  ــى پش ــار دوازدهم، دكتر عبدالرحيم قنوات به بررس در گفت
ــالم پرداخته است. يكى از مهم ترين  ــى در طول تاريخ اس نهادهاى آموزش
ــالم، اوقاف بوده  ــى در دنياى اس ــن منابع مالى نهادهاى آموزش و مؤثرتري
ــتند. ظاهراً مأمون  ــلمانان انگيزه هاى متفاوتى براى وقف داش ــت. مس اس
ــنت وقف اموال بر مراكز  ــى بوده كه س عباسـى (218-197ق) اولين كس
ــز علمى مى توان از  ــرد. از ديگر عايدات مراك ــى را رايج ك علمى و آموزش
كمك ها و بخشش هاى مردمى، پاداش هاى خصوصى، سهم تعليمى زكات 
ــيزدهم، دكتر اميرحسين چيت سازيان به  و درآمد تبليغ نام برد. در گفتار س

نتيجه گيرى از گفتارهاى مختلف اين كتاب پرداخته است. 
ــريت آورد، همان  ــالم براى بش ــان بايد افزود، ارمغان بزرگى كه اس در پاي
فرهنگ و تمدن اسالمى است. نه تقليدكننده ى صرف از فرهنگ هاى سابق 
ــود و نه ادامه دهنده ى محض آنان، بلكه در برهه اى از زمان تركيب كننده  ب
و در برهه اى ديگر تكميل كننده، كه در طول تاريخ علم در دوران مغول به 
ــيد و اين موفقيت به دست نمى آمد، مگر در حوزه ى وسيع قلمروى  اوج رس

اسالمى و با كمك اقوام مختلف. 
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