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 پیشگفتار 

. تاریخ علم از منظر  و مهجور  استمانده  گمنام    ،در ایرانتاریخ    علم  گوناگونهای   زیرشاخهتاریخ علم، در میان  ی   هرشت
در یک جامعه یا  ،یا علوم،  بررسی رویدادهای تاریخی برای پی بردن به چگونگی رشد یا رکود علم    کند: میخاص خود به تاریخ نگاه  

کادمیک و در مقطع    شکلبه  ای   هزمانی معلوم. زمانی که از روی اتفاق فهمیدم که چنین رشتی   ه در طی یک دورو  تمدن خاص   آ
ایران تدریس   ارشد در  برای آماده سازی آزمون کارشناسی  .  کنم  دنبالجدی    شکل به  را    آنتصمیم گرفتم که    ، شود  میکارشناسی 

پژوهشکده و  سنجش  سازمان  اینترنتی  سایت  به  کردم.  ی ارشد  مراجعه  تهران  دانشگاه  علم    ی  ماده  پنج   رسمی،  شکلبه    تاریخ 
 : ندا ه شدمعرفی کارشناسی ارشد تاریخ علم  کنکورامتحانی برای 

 ریاضیات.  .1
 فیزیک.  .2
 عربی.  .3
 انگلیسی. .4
 کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی. .5

  معرفی شده اند کمیاب و یا نایاب   اسالمی کلیات فرهنگ و تمدن    سدر نشان داد منابعی که برای    جستجویی سریع 
از: نعبارت این درس  منابع اصلی  .  هستند به اهتمام احمد آراماسالمعلم در  های   کتاب   د  سید  ی   هنوشت  ، علم و تمدن در اسالم ،  ، 

تاریخ  و فصول مربوط به تاریخ علم در کتاب   کوب ، اثر دکتر عبدالحسین زریناسالم ی   هکارناماحمد آرام،  ی   هو با ترجم  حسین نصر
های   پیدا کردن نسخهسرخوشی ناشی از با کوشش فراوان بعضی از منابع را پیدا کردم اما . ، منتشر شده توسط دانشگاه کمبریجایران

نشان    منابع معرفی شده، آنها با  ی   هسؤاالت کنکور سالهای قبل و مقایسی   ه. مطالعنیانجامید طول به چندان    ها کتاب   دست دوم این 
در    . استفاده کرده اندآزمون کارشناسی ارشد  ی برای طراحی سؤاالت  بیشتر   بع ااز منبع اکتفا نکرده و  ابه این من  داد که طراحان سؤال

سالهای   یآزمونها سؤاالت ابتدا . دیگری روی بیاورم در دسترس تاریخی  منبعهر ه بناچار شدم تا   الزمبرای رسیدن به آمادگی   ،نتیجه
و   آوری  جمع  را  بود    سپس قبل  سؤال  طراحان  ذهن  پس  در  که  آنچه  از  طرحی  بتوانم  تا  کردم  مرتب  موضوع  اساس  بر  را  آنها 

ی   ه یافت و آنچه پیش رو دارید در حقیقت بسط تبدیل شد    یکوچک ی   هجزوبه  کنکور  . دسته بندی موضوعی سؤاالت  آورم دست  به
 است.   کوچک  ی همان جزوه

و  علمی  سازمانهای    و  جهان اسالمورود علوم به  ی  هفرهنگ و تمدن اسالمی، نحوی  هدرباراست  فصل اول کتاب کلیاتی  
در یک  اسالمی  که هر علم رایج در تمدن    است  گونهساختار کلی کتاب بدین    فصل اول،. پس از  های اسالمیسرزمینآموزشی در  

 شود. ساختار هر فصل به شکل زیر است: می  فصل جداگانه بررسی
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 کلیات آن علم .  .1
 روشها و الگوهای به کارگرفته شده در آن علم.  ، مفاهیم .2
 اصطالحات فنی آن علم.  .3
 .و آثارشانفعال بوده اندکه در آن علم  ی اسالمی  هدانشمندان معروف دور .4
 آزمونهای سالهای گذشته به همراه جوابهایشان.  گزینه ای تستهای چهار  .5

دهد.   می  را به دست  ورود آن به جهان اسالمی   ه یک علم خاص و نحوی   هتوضیح مختصری دربارهر فصل    اول بخش  
د دید کلی نسبت به آن علم پیدا کند. بخش بعدی  بتوانداوطلب  گشاید تا   میاز یک علم را در برابر داوطب  ی  انداز  این بخش چشم 

مفاهیم به داوطلب کمک    بخش مطالعه و فراگیری  کند.   میهر علم را معرفی  های   مفاهیم، الگوها، نظریات گوناگون و زیرشاخه 
 نگاه کند و در پی پاسخ گویی به آنها برآید.  در آزمون کند تا با درک عمیقتری به سؤاالت مطرح شده  می

  ، این بخشدر  یج بوده اند.  آن علم را   دری اسالمی   هپردازد که در دور میو کلماتی  ها   به معرفی واژهبخش اصطالحات  
. پس از آن نام دانشمندان معروفی  ندا  داده شدهتوضیح    خالصه   شکل تا حد ممکن به  به ترتیب حروف الفبا فهرست و  اصطالحات  

رات، ابتکارات،ابداعات و کتابهای مهم شان، فهرست شده اند. فهرست نام دانشمندان  که در آن علم دست داشته اند، به همراه نظ
 در هر علم بر اساس تاریخ تقریبی زندگی آنها است. 

که   می م. آشکار است علوی بسنده کرده ا ها   و معروفترین ها   داوطلبان باید بدانند که در این مجال مختصر تنها به مهمترین 
شده اند. در این    یاد جاکه در این  هستند   چهند بسیار بیشتر از آنه ا بود رایج  اسالم   جهانسرزمینهای گوناگون  در  و  ی اسالمی   هدر دور

اشاره شده است که ممکن است داوطلب در مجموعه سؤاالت آزمون کارشناسی ارشد با آنها روبرو شود و این   می کتاب تنها به علو
آزمون کارشناسی ارشد  ای   ه چهارگزینهای   داوطلب بتواند از پس پاسخگویی صحیح به تستمعرفی شده اند که  ای   ه علوم به انداز

 فعالیتی است که تا انتهای عمر به طول خواهد انجامید. ی اسالمی  ه تر علوم رایج در دور عمیق ی  هبرآید. مطالع

گوناگون علمی،  های  در رشته می،اسالی  هفهرست وار دانشمندان دور معرفیاز سوی دیگر داوطلبان باید بدانند که حتی 
ی علمی  هنشدن از هدف اصلی این کتاب، به کسانی پرداخته ایم که در رشت به کتابی چند جلدی نیاز دارد. پس به ناچار برای دور

ذوفنون بودند    افرادیی اسالمی   ه ند. از آنجایی که بسیاری از دانشمندان دوره ا و تأثیرات دیرپاتری گذاشت  ه خود سرآمدتر از بقیه بود
همین روی وقتی  م. از  یآورده ا علمی  مختلف  های   علمی، به ناچار اسم بعضی از آنها را در رشته ی   هو صاحب نظر در دو یا چند رشت

ی علمی  هکه مرتبط با رشت  شدهتنها به نظریات و نام کتابهایی از او اشاره  ،آمده استخاص ی علمی  هی در یک رشتکه نام دانشمند 
داوطلب در مورد دانشمندان و    ذهن. این مسئله سبب پراکندگی  اند دهآم  ی دیگر ای  جر باشند و به ناچار کتابهای دیگر او در  مورد نظ

است که علوم گوناگون را محور قرار داده است، و نه دانشمندان را، از این  ای   ه شود اما چون ساختار کتاب به گون می کتابهایشان  
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نهایت ای   ه ضعف چار نقطه در  و  با مطالعاست  داوطلب  ی   هاین وظیف  نیست  تا  تر   و عمیق بیشتر  ی   هکه  در ذهن خود  سعی کند 
 ند. نک  یکپارچه علمی  مختلف های  وردهای هر دانشمند را در حوزهادست

ف هر  انتهایی  گذشتبخش  سالهای  ارشد  آزمونهای  سؤاالت  به  آنها،    فرهنگ کلیات  ی   هصل  پاسخ  و  اسالمی،  تمدن  و 
سؤاالت آزمونهای گذشته راهنمای  ی   هاختصاص دارد. از قضا مهمترین بخشهای این کتاب همین سؤاالت هستند چرا که مطالع

باید وقت و انرژی بگ  تا بداند که برای هر فصل چقدر  ذارد و احتمال اینکه از هر فصل سؤال یا سواالتی در  اصلی داوطلب هستند 
 آزمون آینده مطرح شود چقدر است.

شاید  اما    هستندشرکت در آزمون سراسری    اندواطلب اصلی این کتاب، مانند هر کتاب کنکور دیگری،  ی   هخوانند  گر چه
دیگر عالقمندان تاریخ،  همچنین و علم ی  هیا فلسفتاریخ علم ی  هدانشجویان رشت عنوان یک کتاب کمک درسی برایاین کتاب به  

را به    افراداطالعات مورد نیاز این  اندکی از  از همین روی مطالب کتاب چنان گردآوری شده اند که بتواند  .  مفید باشدبا هر گرایشی،  
 .  دهددر اختیارشان قرار نظام مند  شکل

یانی موحد رضا ک
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 مقدمه

 گوییم؟  میای  هبه چه دوری اسالمی  هدور 

از  ما  دوری اسالمی   هدور  اصطالح   مراد  کتاب،  این  به  ی   ه در  و هندی  ایرانی  یونانی،  علوم  با ورود  که  است  تاریخی 
اواسط قرن  تا  ه.ق.  قرن دوم    سطاوا یابد؛ یعنی تقریبا از   میشود و با ورود علوم مدرن به دنیای اسالم پایان   میآغاز  اسالمی  تمدن  

این   در  ه.ق..  علو  10دوزادهم  تمدن  می  قرن،  در   ... و  کیمیا  نجوم،  طبیعیات،  ریاضیات،  گذاری شدند، شکل  اسالمی  مانند  پایه 
و   کردندگرفتند  گیری  رشد  شکل  ع ی   ه اولی.  ب این  را  آن  امروزه  که  بود  فکری  جریان  تأثیر  تحت  ترجمه نام    هلوم   1نهضت 

  یک هندی، ایرانی و یونانی به زبان عربی ترجمه شدند. در حدود  علمی  یم. در طی نهضت ترجمه تعداد زیادی از کتابهای  سناش می
در  نهضت ترجمه فروکش کرد.    و پس از آنبه زبان عربی ترجمه شدند  در آن زمان  موجود  علمی  قرن طول کشید تا مهمترین آثار  

ی   ه کردند به شرح و تفسیر این آثار پرداختند و اندکی بعد از مرحل میتمدنی اسالم زندگی  ی   هدانشمندانی که در حوز  ی بعد، دوره 
تألیف کتابهایی در حوزه به  و تفسیر گذشتند و شروع کردند  ایهای   شرح  به  گوناگون علم.  اما  بودند  دانشمندان عموما مسلمان  ن 

علمی ن دوره به کار  آدلیل اینکه تعدادی از دانشمندان مسیحی و یهودی هم در میانشان بودند، که بر اساس استانداردهای رایج  
 یم. ده ا آور ی اسالمی  ه پرداختند، نام آنها را نیز در میان دانشمندان دور می

این کتاب معرفی د  گر چه  به دانشمندان  ی اسالمی   هانشمندان دورهدف اصلی  اندکی  اما در موارد  آثارشان بوده است  و 
دارالفنون حضور  ی   ه قاجار، و به ویژه کسانی که در مدرسی   ه متأخر در دورتأثیر گذاشتند، و دانشمندان  اسالمی  متقدم، که بر علوم  
 ایم.  داشتند، نیز پرداخته

را در هر علم، و به همراه آثار معروفشان،  ی اسالمی   هرگذارترین دانشمندان دوراین کتاب سعی شده تا مهمترین و تأثی  در
را در  اسالمی  که داوطلب بر اساس آن بتواند تستهای مربوط به فرهنگ و تمدن    شود  انجام می معرفی کنیم. این معرفی در حدی  

تخصصی   کتابهای  به  بیشتر  اطالعات  برای  باید  عالقمندان  گوید.  پاسخ  ارشد  کارشناسی  علم،آزمون  المعارف   تاریخ  یا  دایرة  ها 
 این دانشمندان مراجعه کنند. ی  زندگینامه 

 شود؟  میبه چه گفته ی اسالمی  ه علوم دور

انطباق چندانی ندارد. ذهن  ی اسالمی   ه مفهوم علم در دوراز علم در ذهن ما جای گرفته است که با  که امروزه   میمفهو
داند. اما در گذشته علم معنای وسیع تری   میگوناگون آنها را علم  های   زیست شناسی و شاخه  ،میچون فیزیک، شی میمدرن علو
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نیم. به عنوان مثال پیش دا  میآنها را خرافات و شبه علم  حتی بعضی از  شد که امروزه   می اطالق  ها   داشت و به بسیاری از مقوله
بود در کنار علوم  علمی  شود، در گذشته   میبینی آینده از روی حرکت سیارات و ستارگان، که امروزه بیشتر به نام طالع بینی شناخته  

های   اعتقاد قلبی به پیش بینی  ابوریحان بیرونی  مانند گرفتند حتی اگر   میآن را فرا  ی اسالمی   هدیگر و بسیاری از دانشمندان دور
ردیف جادوگری   را چیزی در  امروزه آن  یا کیمیاگری، که  نداشتند.  در دور میآن  دانشمندان   میاز علوی اسالمی   هدانند،  بود که 

چون   بن بزرگی  رازی   حیان  جابر  زکریای  آن    و  که امروز  . پرداختند میبه  است  شده  روشن  چه  ه  دور  گر  اسالمی   ه کیمیاگران  ی 
هم در آن زمان و هم    ، اما مواد شیمیایی به دست آمده از تحقیقات آنها  ، تبدیل مس به طال برسند  در   نتوانستند به هدف اصلی خود 

 و نقش بزرگی در رفاه بشر داشته اند.  هستنداستفاده مورد  ،امروزه

اصلی  ،پس در    محور  دانشمندان  و  علوم  معرفی  حاضر  از  کتاب  دسته  علمی   رشتهآن  دورهای  طی  در  که  ی   هاست 
منسوخ شده باشند یا خیر. این  ه چه بنامیم و اینکه آنها  اعم از اینکه این علوم را امروز  ؛به عنوان علم در جامعه رواج داشتند اسالمی  

پاگرفتند و گسترش یافتند و منشأ و ی اسالمی   ه هستند که پس از نهضت ترجمه در دور میعلوم، چنان که در باال اشاره شد، علو
 منبع اصلی آنها علوم یونانی، ایرانی و هندی هستند. 

حیات  اساسی  محور  به  تبدیل  الهی،  و کالم  مقدس  متن  یک  عنوان  به  کریم  قرآن  اینکه  از  پس  دیگر،  طرف  معنوی    از 
امور دینی    متکفلعلوم بسیاری    ؛ مسلمانان شد از جملشدشرح و بررسی قرآن و  توانیم به تفسیر، صرف و نحو،   میآنها  ی   ه ند که 

ی   ه ی گسترده مورد اقبال دانشمندان دورشکلبه  اسالمی  اشاره کنیم. علوم دینی از همان ابتدای شکل گیری تمدن    فقه حدیث و  
،  طوسی   نصیرالدین و خواجه    طفیل ابن،  رشد  ابن ،  سینا ابن   اسالمی، همچونی   ه گرفتند و بسیاری از دانشمندان دورقرار  اسالمی  

ا   پیش گفتهعالوه بر اینکه در علوم   با  صاحب نظر بودند در علوم برخاسته از دین و قرآن هم  با این وجود، و  فرادی برجسته بودند. 
تاریخ علم تهیه شده است، از میان علوم دینی و قرآنی ی   هکه کتاب حاضر برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشتبه این  توجه  

 مورد بررسی قرار گرفته اند. اسالمی و کالم ه تنها فلسف

 چیست؟ ی اسالمی  ه تاریخ علم دور

شاخ علم  رویدادهای  ای   ه تاریخ  و  گوناگون  علوم  رشد  و  گذاری  پایه  چگونگی  بررسی  به  که  است  تاریخ  علم  علمی  از 
شود که خواستگاه هر علم کجا بوده است، علوم چگونه گسترش یافتند، از چه تأثیر گرفتند و   میپردازد. در تاریخ علم نشان داده   می

در بستر آن  اینکه چگونه علوم وارد جهان اسالم شدند و  ی   ههشی است دربارپژوی اسالمی   هچه تأثیر گذاشتند. تاریخ علم دور  رب
ه.ق.  شرح رویدادهایی است که با ورود علوم از تمدنهای دیگر به جهان اسالم در قرن دوم  ی اسالمی   ه کردند. تاریخ علم دور رشد

لفی چون ریاضیات، هندسه، نجوم و کیمیاگری وارد  ده قرن ادامه پیدا کردند. در این دوران علوم مختبه مدت  آغاز شدند و تقریبا  
ابداع شدند. در تاریخ علم دور میجهان اسالم شدند و علو به دست مسلمانان  که  علمی  نظریات  ی اسالمی   هچون جبر و مثلثات 

از  ی اسالمی   ه خ علم دورتاری ی مطالعه  شود. میآنها را از دیگران اخذ کردند و تغییراتی که در آنها دادند بررسی  اسالمی  دانشمندان  
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دور دانشمندان  اینکه  اول  دارد:  اهمیت  جهت  اسالمی   ه دو  دوری  چراغ  ای   ه در  بودند  شده  رکود  دچار  علوم  که  اروپا  تاریخ  از 
خود  علمی  فعالیتهای   اینکه  دوم  دادند.  بازپس  اروپاییان  به  دوباره  را  چراغ  این  قرن  چند  از  پس  و  نگهداشتند  زنده  همچنان  را 

بار و بر این درخت را بیشتر کردند.  های   با ابداعات و نوآوریی اسالمی   ه دان دوردانشمن بررسی این  خود به غنای علوم افزودند و 
 های ذهنی مهم تاریخ نگاران علوم اسالمی است.  ابداعات و ابتکارات از مشغله گونه 

 اختصارات 

 نک. نگاه کنید به 

 ص. صفحه ی 

 صص. صفحات 

 میالد مسیح )ع( ق.م. قبل از 

 قمری   جریهه.ق. 

 شمسی  جریهه.ش. 

 میالد مسیح )ع(  از م. پس 
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 اسالمی ی  هکلیات تاریخ علم دور -فصل اول

 ورود علوم به جهان اسالم 

کوبیدند  هم  در  را  بیزانس  و  ایران  امپراتوریهای  مسلمان  اعراب  که  تمدنهای  های   جلوه   ،زمانی  آن    کهن جذاب 
دند. ابتدا الگوی دیوانساالری نوپای  شی ایران و بیزانس  ها تمدن دار  را خیره کرد. مسلمانان خواسته یا ناخواسته میراث  هایشان   چشم

  ،شود. پس از آنتر   ایران و بیزانس تقویت شد تا حکومت بر سرزمینهای تازه فتح شده سادهی   هاعراب با الگوی دیوانساالری پیشرفت
و پس    کردند باز اسالم  کیمیاگری به سرعت جای خود را در جهان    و  ر روزگار خود پرداختند. پزشکیمسلمانان به جذب علوم جاری د 

به زبان عربی ترجمه    زمانعلمی  بیشتر کتابهای  قرن چهارم ه.ق.  شد. تا   و فلسفه نیز به عالم اسالم باز  ، نجوم ریاضیاتاز آن پای  
ی   هگنجین  میتقریبا تما  سامانیانپرداختند. تا پایان حکومت  علمی  کتابهای    تألیف به  بیشتر  شدند و پس از آن اندیشمندان مسلمان  

 بازمانده از ایران، یونان و هندوستان جذب دنیای اسالم شده بود. علمی دانش 

 خصوصیات کلی جوامع اسالمی 

که تحت پرچم اسالم متحد شدند با تمام اختالفاتی که با یکدیگر داشتند اشتراکاتی هم داشتند که  ملتها و اقوام گوناگونی  
و سبب    زمین حاصل خیزی درآمد که بذر علوم در آن کاشته شد  شکلهمین اشتراکات به    ناشی از گسترش اسالم در میان آنها بود.

این شباهتها، مسلمانان دارای اختالفاتی هم بودند که این اختالفات گاه   با وجود  .رشد کننداسالمی شد تا انواع علوم در سرزمینهای 
 به سود رشد جریانات علمی و گاه به ضرر آنها بودند. 

 موارد اشتراک در میان امت مسلمان 

 . زبان و خط عربی .1

 . دین .2

 . فرهنگ .3

 موارد افتراق در میان امت مسلمان 

 شیعه و سنی.مختلف های  به فرقهاسالمی  تقسیم امت :مذهبی .1

 اندلس. در مصر و امویاندر یان ، فاطم ان در بغداداسیی اسالم بین سه حکومت عبامپراتور تقسیم :سیاسی .2
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 وحدت علوم در تمدن اسالمی 

  شکلعلوم مختلف به  ی   ه آنها به مجموع  ، در نتیجه  . ندشت مبدأ واحدی دا اسالمی  سنتی علوم در نزد دانشمندان    شکل به  
علوم گوناگون چون   میتمااسالمی  توان گفت که در تمدن   می  ،ند. به عبارت دیگرردک میواحد نگاه  ی   هاجزای گوناگون یک پیکر

موجب تقویت  د و  انجامبیکه به کمال روحی شخص    بودجویای دانشی  اسالمی  شدند. علم   میمختلف یک درخت تصور  های   شاخه
   .ه استدوراه دین بی  هدر ادام هموارهاسالمی علم  ،رویکرد این وجود د. با واو ش ایمان

از علوم دیگر  تر   برای علوم گوناگون سلسله مراتبی قائل بودند و بعضی از علوم را شریف اسالمی    انتفکر م  به همین دلیل 
دنیا و آخرت شریفترین علوم    های آن به دلیل یقینی بودن و سودمندی آنها در و زیرشاخه   الهیاتاز دید این متفکران  دانستند.   می

از   رده  ، علومیالهیاتبودند. پس  ریاضیات و طبیعیات در  در دوره چون  ی اسالمی،   های بعدی سلسله مراتب علوم قرار داشتند. 
 کتابهای بسیاری در طبقه بندی علوم نوشته شد تا نسبت علوم با یکدیگر معلوم شود و راه بر جویندگان علم هموارتر گردد.  

 ترجمه  نهضت

ایران، شام و اسکندریه را در  بیزانس،  سرزمینهای    انیعربستان، میراث علوم یونانی   هقبل از پیدایش اسالم در شبه جزیر
بونورد ترجمیده  ارسطوی   هد.  ُسریانی   آثار  به  یونانی  زبان  م  2از  ششم  قرن  خسرو   نسطوریان توسط    . در  زمان  در  بود.  شده  آغاز 

از    انوشیروان یونانیان توسط مسیحیان نسطوری، که  از میراث فکری  ایران رسید و امپراتور قسمتی  بیزانس تبعید شده بودند، به  ی 
 را به پهلوی ترجمه کرده بودند. اتضی قسمتی از میراث هند در نجوم و ریانیز ایرانیان   خود  بخشهایی از آن به زبان پهلوی ترجمه شد. 

پس از فتح مصر توسط مسلمانان، علم یونانی در ابتدا توسط بعضی امرا و خلفای اموی از اسکندریه اخذ شد. بسیاری باور  
ترجمه اولین  که  دربارها   دارند  کتابهایی  عربی  زبان  درخواستی   هبه  و  دستور  به  که  بودند  خالد    ، امویی   هشاهزاد  کیمیاگری 

ترجمه  ، یزید بن این  شدند.  ترجمه  عربی  سلیقهای   به  و  موردی  ترجمای   هاولیه  و  دور علمی  آثار  ی   ه بوده  آن  گیری    اندر  جهت 
 خاصی نداشت.  

را   به خالفت منصور عباسی می آغاز نهضت ترجمه  ه  توان  اواسط قرن دوم  ابتدا   .ق.در  داد.  ترجمنسبت  ی   ه ، مترجمان 
به ویژه در    کتابهای علوم یونانی به زبانهای سریانی و عربی، ی   هکتابهایی از زبان پهلوی به عربی را آغاز کردند و اندکی بعد با ترجم 

سریانی و  و زبانهای    بودند  غیر مسلمانبیشتر مترجمان    ،آغازین نهضت ترجمه ی   ه پزشکی، به کار خود ادامه دادند. در دوری   هحوز
   کردند. میبازی یا سانسکریت و عربی  پهلوی نقش زبان واسط را بین زبانهای یونانی و عربی 

 
 

 دوره ی نهضت ترجمه نقش زبان واسط را بین زبانهای یونانی و عربی بازی کرد.های زبان آرامی است که در  . زبان ُسریانی یکی از شاخه 2
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الرشید  در هارون  عباسی  زمان  مأمون  و  و  خلفا  تشویق  و  حمایت  با  خانواده،  مانند های   بعضی  نهضت  یان برمک  پرنفوذ   ،
  الحکمة . بیت  نهضت ترجمه را تقویت کرد  الحکمةبیت  به زبان عربی سرعت بیشتری گرفت. تأسیس  علمی  کتابهای  ی   هرجمت

برای کتابهای جدید سبب شد تا تعداد بیشتری   افزایش تقاضا هارون الرشید و مأمون عباسی داده اند. های  است که به کتابخانه  مینا
. رشد توانایی مترجمان  بپردازندعلمی  کتابهای  ی   ه داشتند به ترجمرا از کسانی که توانایی ترجمه از زبانهای سریانی و یونانی به عربی 

مستقیم از زبان یونانی به عربی   شکلو فلسفی را به  علمی  توانستند کتابهای   میکه بسیاری از مترجمان در این دوران    به جایی رسید
 . دنداشتنبه زبانهای واسط    یو دیگر نیاز  ترجمه کنند 

دور  سوی از   در  که  برد  خاطر  از  نباید  شاپور   بیمارستانساسانی  ی   هدیگر  ترجم   3جندی  برای  مرکزی  به  از  ی   هنیز  علوم 
به دست مسلمانان سقوط کرد    ساسانیکه امپراتوری   میهنگازبانهای سانسکریت، یونانی و سریانی به زبان پهلوی تبدیل شده بود.  

ترجم  برای  به محلی  و  داد  ادامه  کار خود  به  مدتها  تا  مرکز  یونانیی   هاین  و  ایرانی  اوایل    علوم هندی،  تا  تبدیل شد. جندی شاپور 
 حکومت عباسیان به کار خود ادامه داد. 

هند و ایران  علمی  یونان باستان و تعدادی از کتابهای    علمیلسفی و  کتابهای مهم ف میتماه.ق.  تقریبا تا انتهای قرن سوم  
.  پرداختند علمی  مختلف  های   به تألیف کتابهایی در حوزه  بیشتردانشمندان مسلمان  پس از آن  باستان به زبان عربی ترجمه شدند و  

 نامند.  می رجمهنهضت تهندی، پهلوی، سریانی و یونانی را   کتابهایی  ه در ترجمعلمی این حرکت امروزه 

 طبقه بندی علوم در تمدن اسالمی 

  بعدها به ارسطو   بندی  اما این طبقه است    ، قرن دوم م.،4در حقیقت طبقه بندی ارسطویی علوم متعلق به اسکندر افرودیسی 
قرن دوم   ،اولین طبقه بندی علوم در جهان اسالم توسط ِکندیآمد.  تاریخ یعقوبیی  ه بندی اولین بار در مقدم منسوب شد. این طبقه

 گرفت.   شکلو بر اساس طبقه بندی ارسطو  ،.ه.ق

 زیر خالصه کرد:  شکل توان به  میرا  طبقه بندی علوم بر اساس رأی ارسطو

 حکمت نظری:  .1
 . الهیاتیا اولی ی  هفلسف ( 1
 یا علوم ریاضی: سطی وُ ی  هفلسف ( 2

 .حساب -1
 

 
 . 22ک. ص. . برای آشنایی بیشتر با بیمارستان جندی شاپور ن 3

4. Alexander of Aphrodisias . 
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 . هندسه -2
 . نجوم -3
 .موسیقی -4

 : علوم طبیعییا فلی  ُس ی  هفلسف ( 3
 . طبیعیات -1
 . طب  -2
 کیمیا  -3
 . گیاه شناسی -4
 .جانورشناسی -5
 معدن شناسی.  -6

 : حکمت عملی  .2
 .اخالق ( 1
 . سیاست ( 2
 . تدبیر منزل ( 3

فارابی   ه.ق  قرون  ،ابونصر  و چهارم  کتاب    ،. سوم  العلومدر  ارسطویی    احصاء  الگوی  اساس همان  بر  را  علوم  بندی  طبقه 
پذیرش پی مورد  تغییر  اندکی  با  بندی  طبقه  این  کرد.  تکمیل  و  غزالی  رشد  ابن،  سینا ابن   گرفت  قرارگرفت.    و  ابوعبدالله  بعدها  نیز 

 بندی کاملتری از علوم را ارائه کرد.    هطبق العلوم مفاتیح در کتاب  ،قرن چهارم ه.ق. ،  5خوارزمی 

علوم  طبقه بندی دیگری را برای    ، نفائس الفنون  خود به نام  دایرة المعارفدر    ،هشتم ه.ق.   قرن  ، محمد آملی  الدین شمس
 تقسیم کرد:   علوم اواخرو  علوم اوایلکلی  ی  هآمدن آنها به دو دسترا بر اساس زمان پدید معرفی کرد. او علوم  

تعقل و برهانهای  ی   هبر پای  بیشترشده بودند و  اسالمی  بودند که از تمدنهای دیگر وارد تمدن   میعلوم اوایل علو .1
 هستند. اوایل مهمتر علوم های  عقلی بناشده بودند. طبیعیات، نجوم و ریاضیات نمونه

 
 

 دان قرون دوم و سوم ه.ق. اشتباه نشود.  ریاضی . با محمد بن موسی خوارزمی 5
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علوعلوم   .2 و گفته  میاواخر  بر سنت  بیشتر  و  بودند  پاگرفته  اسالم  رشد  دلیل  به  که  تأکید  های   بودند  گذشتگان 
علم حدیث، علم رجال، تفسیر قرآن و فقه نمونه هایی از علوم اواخر    ، صرف و نحو  ،داشتند. علوم زبان شناختی

 هستند. 

تدوین کرد. از دید    قلی علوم ن  و    علوم عقلی  شکلبه  را  علوم  دیگری از  طبقه بندی  هم    ،. ه.ققرن هشتم    ، خلدون ابن
 :او

 کنند.  میروایات مذهبی و شرع استناد  ه قلی بعلوم ن   .1
 هستند.  متکی مستقل انسانی   ه ندیشا  وعلوم عقلی بر برهان  .2

 اسالمیی  ه در جامععلمی نظام آموزشی و مراکز  

دیگری، به تأسیس نظام آموزشی مختص به خود پرداخت. بر خالف تمدنهایی که در آنها  تمدن اسالمی، مانند هر تمدن  
برای مردم عادی بالمانع بود و   خواندن و نوشتن  فراگیری اسالمی  ساسانی، در تمدن  ی   ه نظام طبقاتی حاکم بود، مانند ایران دور

افراد طبقات فرودست بی  در عمل بسیاری از   گر چهف کنند.  توانستند نیازهای آموزشی خود را برطر  میافراد طبقات گوناگون جامعه  
. مانند دیگر تمدنها، توانایی خواندن و نوشتن در تمدن اسالمی نیز محدود بود به  یا حداکثر قادر به قرائت متن قرآن کریم بودند  سواد

 شهری.  ی طبقات مرفه جامعه و کسبه 

اسالمی  تاریخی مختلف مراکز آموزشی گوناگونی در کشورهای  ای  ه در دورهی اسالمی،   برای رفع نیازهای علمی جامعه 
را داشتندهای   به وجود آمدند که هر یک ویژگی  از ویژگی  گر چه  ؛ خاص خود  این مراکزهای   بعضی  ، و در طول  آموزشی در میان 

 . ندمشترک بود  زمان،

برای رفع نیازهای دستگاه اداری  اسالمی  جامعه بود، دولتهای    که تقریبا در دسترس بیشتر افراد میعالوه بر آموزش عمو
کردند   آموزشهایی را دریافت میشدند   میجذب دیوانساالری دولتی    پس از این که   افراد  . دادند میی خاصی را ترتیب  ها  خود آموزش

تمدن  بتوانند  تا   در  برسانند.  انجام  به  را  دولتها  نیاز  مورد  اداری  افاسالمی  وظایف  عموچنین  نام  با  را    منشی یا    کاتب  میرادی 
 : اندازیم مینگاهی اسالمی به نظام آموزشی فراگیر و مراکز آموزشی مشهورتر تمدن ی بحث در ادامه شناختند.   می

 مساجد   

اغلب این آموزش محدود بود به آموزش قرائت و    انجام می شد و امر آموزش در مساجد    ، رشد اسالم ی   ه در سالهای اولی
روایت است که در دور در  دینی و حدیث.  احکام  در مسجد قبا و در جمع    )ص(  اکرم  رسول صدر اسالم شخص  ی   هتفسیر قرآن، 

  سنت تعلیم   )ص( نیز  از پیامبر   را خواند. پسف علم  به   عمل   ا را به ه، آنشانتشویق  یادگیری بودند حاضر شد و ضمن   سرگرم   اصحابی که 
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و فقه  حدیث    ،، قرن اول ه.ق.، و پس از وی دیگر بزرگان دین در مسجدالحرام تفسیرعباس  ابنکه    چنانپیدا کرد    در مساجد ادامه 
کرد.  می   در مساجد سفارش علمی  های  حلقه   تشکیل   را به   خویش  اصحاب  ه.ق.، ، قرن دوم  (ع )  صادق جعفر  امام   . کردند میتدریس  

ی   هدر هم  در مساجد شمرد. البته   و تربیت   های تعلیم دوره   ترین از درخشان  توانرا می   . ه.ق  قرن سوم  تا پایان  آغاز قرن دوم ی   هفاصل
دور اسالمی   همساجد  جریان   فعالیت ی  در   این   و  نداشت   آموزشی  اغلب  بزرگ   امر  می شهرها    مساجد  شرط شد انجام  برای    .  الزم 

  باشد مگر در مساجِد مهم   وجود داشته  یمقام مسئول  توانایی توسط   تأیید این   به   نیاز   و عملی بود بی آنکه علمی  توانایی    داشتن   ، تدریس
  و حدیث به   ، قرآنفقه   تعلیم   ویژه  و به   مد چندانی نداشت در مساجد درآ  حکومت داشت. تدریس ی   هاجاز  که تدریس نیاز به   و بزرگ 

پول   بیشتر علما مزد گرفتن شد   نمی انجام خاطر  تدریس   و  ناپسند    علوم   این  برای  از مساجد معروف که آموزشهای    دانستند. میرا 
 وفه نام برد. دینی در آنها رواج داشت می توان از مسجد حضرت رسول اکرم )ص( در مدینه و مسجد جامع ک

 مکتب خانه ها 

جوامع   در  زمان  مرور  نام  اسالمی  به  به  محلهایی  کودکان  آموزش  شد.    ،خانه مکتبیا    ،مکتب برای  مکتب  تأسیس 
شدند. تأسیس مکتب خانه تابع قانون نبود و هر کسی که توان   میخود معلمان برقرار  ی   ه عموما در مسجدها، دکانها و خانها   خانه

داشت   خان  میتدریس  مکتب  مکتبای   هتوانست  در  تدریس  کند.  تنها   باز  انجام  توسط  خانه  آموزگار  به مییک  اشاره  برای    شد. 
کلم  عالوه ها   خانه  مکتب  آموزگاران چون  معلم  ی   ه بر  اصطالحاتی  نیز    مُک تِّب و    الصبیان  معلم ،  میرزا،  دار  مکتب،  مالاز 
ی حساب و گاهی   در مکتب ابتدا الفبای عربی و قرائت قرآن و پس از آن اصول و احکام دینی و بعضی قواعد سادهشد.   میاستفاده  

 شد.  می تدریسکتابهای ادبی مانند گلستان و بوستان سعدی 

به مکتب خانه  نبود و هر کها   ورود  وارد آن   میی  ودکتابع شرایط خاصی  از  ها   اغلب شاگردان مکتب خانه .شودتوانست 
ند تا  گیر را فرا ریاضیات  هدف این بود که فرزندان بازرگانان و توانگران بتوانند خواندن و نوشتن و اندکی  طبقات متوسط شهری بودند.  

ان و عشایر عموما در بی سوادی به  بتوانند در نگهداری حساب و کتاب به پدرانشان کمک کنند. طبقات فقیرتر جامعه مانند روستایی
توان مالی  ی   ه شاگردان و به اندازی   هخانه توسط خانواد مکتب ی   ه شهریبردند و از همین آموزش ابتدایی نیز محروم بودند.   میسر  

   شد.، پرداخت می6کاال  شکلو اغلب به  آنها، 

استخدام   سرخانه  معلم  فرزندانشان  آموزش  برای  ثروتمندان  از  را   یمبسیاری  آموزگاران  این    مؤدّبیا    مربّیکردند. 
. از سوی  است   ای برخوردار بوده ویژه  و خلفا از قدر و منزلت   ، نزد فرمانروایانمکتب دار  بر خالف   نامیدند. معمواًل مربی و مؤدب، می

 
 

 . چای، قند، نبات، گالب، پارچه و ... .  6
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شده   وضع ها   خانه مکتب  آموزگاراناغلب  دیگر،   ریشخند  حتی  و  نداشتند  خوبی  گاهی    مالی  کودن   آنان  نام و  افراد  شمار   در 
 . شد می آورده 

 مجالس 

ی   ه در جامع  دین و علوم دینیی   ه گفتگو دربار  بحث ومجالسی برای    ...مانند فقه، اصول، حدیث و  اسالمی  با رشد علوم  
آمد. اسالمی   با هم داشتند و سعی    پدید  بود که عقاید مخالف  افرادی  بین  برای مناظره  با  ک میمجلس عمدتا محلی    ی ارائهردند 

عقید درستی  برهان  و  برسانند.ی   هدلیل  اثبات  به  را  تدریج    خود  امرا  به  و  خلفا  از  مجالس  نیز  بسیاری  خود  دربار  برگزار  علمی  در 
شدند.   میمشغول  علمی  دینی یا  موضوعات مختلف  ی   ه کردند که در این مجالس دانشمندان به بحث و گفتگو یا مناظره دربار می

در باب موضوع مورد بحث تألیف کنند. مجالس راهی ای   هکرد که رسال می در بسیاری از موارد صاحب مجلس از حاضران درخواست  
به   علوم  و  تجربه  انتقال  بود   شکلبرای  خانه  شفاهی  مکتب  کنار  در  جامعها   و  در  آموزشی  اصلی  ارکان  اسالمی   ه از  محسوب  ی 

 ی ثقل آموزش علوم در سرزمینهای اسالمی شدند.  دریج مدارس دینی تبدیل به نقطه از قرن چهارم ه.ق. به ت شد. می

 ها  خانقاه

تمدن   آموزش  اسالمی  در  کار  به  که  تأسیس شدند  دیگری هم  مدارس سازمانهای  کنار  آن جمله   میدر  از  که  پرداختند 
به   می بود که در آن عرفا و دراویش به ذکر خدا، عبادت، چله نشینی و آموزش    ، زاویهیا    ،اشاره کرد. خانقاه  خانقاهتوان  مکانی 

ی   ه شد. پس از حمل میتوسط مردم، اشراف و پادشاهان تأمین  ها   بیشتر خانقاهی   ه شدند. هزین میروشهای صوفی گری مشغول  
راه یافت. در این  ها   به زوایا و خانقاه   و تعطیل شدن بسیاری از مدارس دینی، بعضی آموزشهای نظری اسالمی  مغول به سرزمینهای  

 . شد انجام میزمان عالوه بر آموزشهای صوفی گری تعلیم شاخه هایی از علم نیز در این مکانها 

 ی دین مدارس

ی   هتوان از مهمترین نهادهای آموزشی دور میرا    دینی  رسا با وجود سازمانهای گوناگون آموزشی در تمدن اسالمی، مد
خر اسالمی   ویژهاسان،  دانست.  سرزمینهای    به  در  مدارس  اولین  خواستگاه  تمدن   بودهاسالمی  نیشابور،  در  اولیه  مدارس  است. 
 عمدتا مدارس خصوصی بودند.  اسالمی 

که در  ای   ه به مدرسین توجه داشتند تا به مدرس  بیشترشخصی داشت و طالب  ی   ه جنب  در این مدارس انتقال علوم بیشتر 
درس   مدارس   میآن  آموزشی  نظام  در  تعیین   انتخاب   ،یدینخواندند.  نیز  و  تعداد    به   تحصیل   مدت  استاد  در  بود.  دانشجو  اختیار 

نداشت   یک   استادان وجود  محدودیتی  نیز  دانشجو    دانشجو  فراگیری   میو  برای  استاد  چند  محضر  از  همزمان    درسهای توانست 
استفاده کند  مانند  درسهایشاگردان    که  بود   لمتداو   بیشتر   هر چند   ؛گوناگون  فقه   صرفی  و  نحو  نزِد یک   و  آخر  تا  ابتدا  از  استاد    را 

شروعبخوانند.   دور  برای  مدارس  در  اسالمی   ه تدریس  مدت   دانشجویانو    نشده   بیان مشخصی    سن ی  محدودیتی    تحصیل   در 
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به   نداشتند. دختران از شرکت زارش اما گ  ، خواندندمی  طور خصوصی درس   معمواًل  تاریخی  در    های درس در برخی حلقه   زنان  های 
  ، کنیزان زنان   دند. در آموزش دیمی  آموزش  شان بودند و نزد نزدیکان  دانشمندانی   هخانواد  به   دانشجو عمدتًا وابسته  دست است. زنان

اجتهاد نیز  ی   ه دادند و حتی گاهی به درجمی  نشان  عالقه فقه و حدیث    تر به آزاد بیش   آموختند اما زنان و موسیقی می  معمواًل ادب
 رسیدند. این امر هم در میان اهل تسنن و هم در میان شیعیان عادی بود.  می

  ، یا اجازت  ،کرد. اجازه میصادر    اجازهرسید استادش برای او   می شاگرد به سطح قابل قبولی در علوم  یک  پس از اینکه  
رسیده است که دیگر نیازی به استاد  ای   هبه مرتبی علمی   هداد شاگرد در آن رشت میکه نشان    شاگرد بودعلمی  گواهی صالحیت  

را که فراگرفته است تدریس کند و به نقل آموخته هایش بپردازد. مراتب تدریس در مدارس   میداد تا علو میندارد و به او این حق را  
 است:  سطح، به شرح زیر ترین  ی، از باالترین سطح به پاییندین

 داشته است. ی اسالمی  هیا شیخ، باالترین سطح آموزش را در مدارس دور س، مدر  .1
  ی همه  گوش  استاد را تکرار کند تا به   بود سخنان   که موظف   عید، قرار داشت یا مُ   المدّرس،   ، نایب بعد از مدرس  .2

 کرد.می جای استاد تدریس  کند. گاهی معید به  دیگر کمک  شاگردان به درس برسد یا در تفهیم  حاضران
 عرضه  بر آنانرا  نکاتی سودمند    درسِی دانشجویان   بر مطالب  عالوه و    از معید قرار داشت  پسی   همفید در مرتب .3

 کرد. می

بودند.    در کار تدریس   از زنان  بیش  مردان  همواره  گر چهنبود،    مردان  ص مخت  نیز همانند تحصیل   مدارس دینیدر    تدریس 
 شد. می آویخته  استاد و شاگردان ای میان، مرد بود، پردهاستاِد زنان  در جلساتی که 

در این    پرداختند و آموزش علوم یونانی و فلسفه  میاز نظر مواد درسی در مدارس اهل سنت بیشتر به علوم قرآنی و حدیث  
تا ورود علوم جدید    شد. می مدارس جایگاهی نداشت. در مدارس اهل تشیع عالوه بر قرآن و حدیث به بعضی از علوم عقلی نیز توجه  

 به سرزمینهای اسالمی، مدارس دینی مهمترین مراکز آموزش عالی در کشورهای اسالمی بودند. 

 : پردازیم  ی اسالمی می همراکز آموزشی دور دیگر  تعدادی از مدارس و  معرفیدر زیر به 

 ین فاس یقرو  ی مدرسه

الِفهرییقروی   همدرس فاطمه  نام  به  توانگر  بازرگانی  دختر  توسط  و  مراکش  فاس  شهر  در  فاس  قرن  ین  به    سوم ،  ه.ق.، 
هفتم و هشتم ه.ق. بود که عالوه بر علوم    قرونقرویین در  ی   هاوج فعالیت مدرسی   هنقط  .عنوان بخشی از یک مسجد تأسیس شد

علو تدریس   میدینی  آن  در  نیز  نجوم  و  ریاضیات  طب،  قدیشد.   میچون  مدرسه  جهانترین   میاین  مدرک    دانشگاه  که  است 
ی   هیوتدریس در این دانشگاه به ش   . است که همچنان فعال استی اسالمی   ه مدرسترین   میو همچنین قدی   دهد میدانشگاهی  

 شود.   میسنتی انجام 
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 داخلی دانشگاه قرویین.  ی محوطه:1-1صویرت

 امع األزهرج

هدف از  در قاهره تأسیس شد.    و  ،ن مصر افاطمی مینظای   ه دفرمان  ، توسط محمد العربی  . جامع األزهر در قرن چهارم ه.ق
بود  م تأسیس األزهر ترویج آیین اسماعیلی در میان مرد از  اگر چه  مصر  فقه اهل سنت در دستور کار  سقوط فاطمیان آموزش    پس 

قرار گرفت  ی مدرسه این مرکز  .  األزهر  داده  ی   هبه دانشجویان آن کمک هزینعلمی  با پیشرفت    شد.  میتحصیلی، مسکن و غذا 
در حال  و  دهد میخود ادامه کار به  ن  همچنادانشگاه موجود جهان اسالم است که ترین  میپس از دانشگاه قرووین قدیزهر أل امع ا ج

 شود.  میمحسوب اسالم جهان دینی  از معتبرترین مدارس حاضر 

 
 جامع األزهر مصر. :2-1صویرت

 دارس نظامیه م

ساخت مدارس علوم دینی برای تقویت    ، دوم قرن پنجم ه.ق.ی   هدر نیم پس از استیالی سلجوقیان بر امپراتوری عباسی  
وزیر معروف    مذهب تسنن در دستور کار دولت سلجوقی قرار گرفت. این مدارس دولتی به دلیل نام مؤسس آنها، خواجه نظام الملک

این مدارس بر آموزش  ی علمی   هنام گرفتند و در شهرهای بزرگ چون بغداد، نیشابور و ... شعبه داشتند. برنام  نظامیهسلجوقیان،  
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یا علوم اواخریعنی    ،فقه، حدیث، کالم و خطابه    خالصه چنین   شکل   به   پیشین   ها با مدارسمتمرکز بود. تفاوت نظامیه   ،علوم نقلی 
 :  بود 

 و دانشجویان.  استادان فاه دولتی برای ر ی   هسرمای اختصاص .1
 و مشهور.  بزرگ  استادان استفاده از .2
 . و طالب  برای استادان و مرتب  معّین  حقوق  تعیین  .3
 اداری و اجرایی .  ها و عناوین  برنامه  ایجاد و تعیین  .4
 .خاص  با تشریفات استادان  تدریس شروع .5
 اسماعیلیه.  و تضعیفشافعی  مذهب  در جهت تقویت مدارس  این  اختصاص .6
 قضایی و حکومتی. منصبان صاحب تربیت  .7
 و دشمنی با فلسفه.ریاضیات طب و   چون میعلو توجهی به دینی، بی علوم  ها به انحصار آموزش  .8

 بغداد ی  همستنصریی  همدرس

نظامیه  ی   هعباسی، تأسیس شد و مدرسی   ه، خلیفبه دست المستنصر  .ه.ق  هفتمبغداد در قرن  ی   همستنصریی   همدرس
انداخت. رونق  از  مدرسی   همدرس  را  اولین  اسالمی   ه مستنصریه  سنت ی  اهل  تأیید  مورد  فقهی  مکتب  چهار  هر  که  آن    7است  در 

به دست  ، قرن هشتم ه.ق.، و ویران شدن بغداد تیمور گورکانیی   ه بزرگ خود تا زمان حملی  ه این مدرسه با کتابخانشد.   میتدریس  
 داشت. رونق ،او

 
 بغداد. ی مستنصریهی  همدرس:3-1صویرت

 
 

 . مکاتب اصلی فقه اهل سنت عبارتند از: حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی.  7
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 تونس ی   ه زیتونیی  هدرسم

اولین  ی   ه مدرسی  از  دینیزیتونیه  قرن    مدارس  در  و  است  آفریقا  عنوان   هشتم شمال  به  مدرسه  این  شد.  تأسیس  ه.ق. 
بی  ای   هبا کتابخان  ی زیتونیه قسمتی از مسجد جامع زیتونیه ساخته شد و به یکی از بزرگترین مراکز آموزشی آفریقا تبدیل شد. مدرسه

 دهد.  میادامه  دانشگاه به کار خودیک الب  قنظیر به تدریس علوم اوایل و اواخر و پزشکی اختصاص داشت. امروزه این مدرسه در  

 بیگ   اُلُغی   همدرس

نواد  ُاُلغتوسط شاهزده    بیگ  ُاُلغی   همدرس لنگی   هبیگ،  قرن  تیمور  در  و  کنار    نهم ،  در  این مدرسه،  ه.ق. ساخت شد. 
ی   ه تبدیل شد. شهریه و تحصیل در مدرسی اسالمی   ه ماوراء النهر در دورعلمی  سمرقند، به یکی از بزرگترین مراکز  ی   هرصدخان

شد. کتابهایی که تیمور در طی لشکرکشی هایش جمع آوری کرده بود به این مدرسه   میبیگ رایگان بود و توسط اوقاف تأمین   ُاُلغ
توان به   میبیگ    ُاُلغی   همدرسان مدرسترین   شد. از معروف میو هم علوم اواخر تدریس  اهدا شدند. در این مدرسه هم علوم اوایل  

زاد قوشچی  رومیی   هقاضی  علی  کرد.    و  مدرس  ُاُلغاشاره  بر  عالوه  مدرسی   ه بیگ  الگوی  ای   ه سمرقند  همان  با  و  بخارا  در  هم 
 تأسیس کرد. سمرقند ی  همدرس

 
 سمرقند.ی  همدرس:4-1صویرت

 ی سلیمانیه  و مدرسه  دارس ثمانیهم

آموزش در مدارس دینی عثمانی بر اساس الگوی مدارس نظامیه بود و فقط    ، ه.ق.  نهم  قرن  ،تا قبل از سلطان محمد فاتح 
توجه   دینی  ثمانیه شد.   میبه علوم  یا صحن ثمان،مدارس  از مدرس  ،  الگوگیری  با  بودند که  توسط سلطان    بیگ  ُاُلغی   همدارسی  و 

گاهمحمد فاتح تأسیس شدند و مدرسین آنها عالوه بر علوم نقلی   . این  کردند می و این علوم را تدریس    ه بود باید به علوم عقلی نیز آ
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یک بیمارستان و یک کتابخانه نیز در کنار این مدارس ساخته شدند. سلطان    استاندارد بودند. های   مدارس دارای کتاب، جزوه و دوره
سلیمانیه دارای یک بیمارستان و  ی   ه مدرس سلیمانیه را در استانبول بنا کرد.  ی ه رسبا همین الگو مد ، ه.ق. دهم قرن   ،سلیمان قانونی 

 ی عثمانی محسوب کرد.امپراتور پزشکی ی  هتوان اولین دانشکد میسلیمانیه را ی  هپزشکی بود. مدرس ی   هیک مدرس

 
 . ی اسالمی در یک مینیاتور دوره سلیمانیه شامل مسجد، مدرسه و بیمارستانی  همجموع:5-1صویرت

 ها  دارالعلم 

نهادهای  ها   دارالعلم دیگر  تأسیس  علماز  از  که پس  بودند  کتابخانه   الحکمه بیتی  اسالم شکل  و گسترش  در جهان  ها 
اول ایجاد کتابخانه و سپس، تدارک فضایی برای پیگیری مسائل آموزشی و بحثهای  ی   ه در درجها   دارالعلمگرفتند. اساس فکری  

ها   دارالعلم. از آنجا که  و آموزش علوم اواخر در آنها جایی نداشت  بودند و عبادی  ها محدود به آموزشهای دینی   دارالعلمبود.  علمی  
 پندارند.   میی خاص شیعیان عموما این نهاد را از جمله نهادهای آموزش ند تأسیس شد توسط شیعیان 

 : کنیم را در زیر معرفی میی اسالمی  ها در دوره معروفترین دارالعلم
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 موصلی  دارالعلم

با عنوان  اسالمی  آموزشی که در منابع  -ترین مرکز علمیقدیمی موصلی در شهر موصل    دارالعلمیاد شده،    دارالعلماز آن 
رایگان بود و    دارالعلمبوده است. تحصیل در این    ه.ق.،   سوم ، قرن  صلیحمدان موبن  محمد  ، جعفر بن  دارالعلماست. بنیانگذار این  
رسید و   با فرار موصلی به بغداد به انتها  موصلی   دارالعلم. فعالیت  ه بودکردآنجا  دانشجویان  را وقف تأمین مالی  موصلی دارایی خود  

 دو یا سه دهه بیشتر فعال نبوده است.  دارالعلماین  ظاهرا 

 اردشیر شاپور بن    دارالعلم

علمی نهاد  از  -دومین  پس  بغداد  اردشیری  دارالعلم ،  الحکمه بیتآموزشی  بن  شاپور  توسط  که  ه.ق.،  است  چهارم  قرن   ،
این   تفاوت  شد.  غلب الحکمه بیت با    دارالعلمساخته  محلی   ه،  در  اردشیر  بن  شاپور  است.  آن  آموزشی  بغداد  شیعه  ی   هجنبه  نشین 

ه  شد کهایی تأمین می از محل درآمد امالک و دارایی دارالعلماین ی  هاداری  هنهاد. هزین نام دارالعلم و آن را ای تأسیس کرد کتابخانه 
 شاپور وقف آنها کرده بود. 

 شریف رضی   دارالعلم

دارای   عراق در  علویان    انبزرگاز    ، قرن چهارم ه.ق.، یشریف رض و مقام    و  امرای آلدر  جاه  و    ، بویه    نزد  خلفای عباسی 
نام نهاد و کتابهای شخصی خود را    دارالعلمای را که به تعلیم اصحاب و شاگردان خود اختصاص داده بود،  بود. او خانه  میمردم عا

رایگان به تحصیل    شکل کرد تا دانشجویان به    دارالعلموقف    ی دارایی بسیار   شریف رضی  . طالبان دانش در آن نهادی   ه برای استفاد
 دانش بپردازند. 

 سید مرتضی   دارالعلم

ر  ه و توانا دالهدی، از دانشمندان بزرگ شیع، معروف به علم قرون چهارم و پنجم ه.ق.،  ابوالقاسم علی بن حسین بن موسی
او   به  ی  دارالعلمعلوم ادب و کالم و شعر بود.  ادارنظر می تأسیس کرد و چنین  از  ، شریف  ش برادر   دارالعلمکتابخانه و  ی   هرسد که 

مرتضی  رضی، است. سید  نبوده  از مرگ سید  اش   هکتابخان  نیز غافل  داد. پس  قرار  دانش  دیگر طالبان  و  دانشجویان  اختیار  در  را 
سلجوقیان سّنی در بغداد به وقوع پیوست، از فرجام  ی   هسلطشیعی مذهب آل بویه و  ی   همرتضی، که یک دهه پس از سقوط سلسل

 کار این نهادهای آموزشی شیعی اطالعی در دست نیست. 

 قاهره  دارالعلم

فاطمی   خلیفه ،  بامرالّله  حاکمتوسط  علمی  این مرکز   و پنجم ه.ق.وقر ی  ایجاد شد ن چهارم  اعضای    ،  از  برای هر یک  و 
گردید. بخش   مقرر  ماهانه  و  روزانه  مستمری  و  حقوق  آموزشی،  و  این    خواست می  حاکم   اداری  آموزش    ملدارالعکه  برای  مرکزی 
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فراهم  در مصر  انتشار و گسترش عقاید اسماعیلی  ی   هزمین  گوناگونهای   فرقهی   هبا بحث آزادان  اباشد تهای اسالمی   فرقهی   ههم
فاط با مرگ عاضد   .ه.ق  567در سال  بود.   میعموی   ه دارای یک کتابخان میحاک  دارالعلمد.  شو این   می، آخرین خلیفه  انقراض  و 

نهادهای آموزشی فاطمیان، از جمله   میشد و تما  منوعاسماعیلی در مصر می   هی، مذهب شیعایوب الدین صالح ی   هسلسله به وسیل
 .تبدیل شد  ت سناهل ، تعطیل یا به پایگاه تعلیم دارالعلماین 

 بیمارستان ها 

توسط  بیمارستان  ترین   می. قدی آمد  پدید   ،م.   چهارمدر قرن    ف و ی بیزانسامپراتور بیمارستان به عنوان یک نهاد پزشکی در  
اسقف  8وس یلئونیت تأ،  شد. انطاکیه،  که های   بیمارستان  سیس  بودند  هایی  نوانخانه  بیشتر  سرپناه،    ،اولیه  و  غذا  کنار  خدمات  در 

، به عنوان  به کار خودو  بیزانسی بر اساس این الگو ساخته شدند    بعدی بیمارستانهای    دادند. میبه فقرا ارائه  نیز  پزشکی را  ی   هاولی
درمانی، آنها  مراکز  دادند.  بیماران  وسعت  نگهداری  محل  پزشکیو  بودند    دارای  ثابت  ،کادر  جراحی  و  الگوی  داشت  ی پرستاری  ند. 

 . شداسالم  جهان واردبعدتر توسط بیمارستان جندی شاپور اخذ و  بیمارستانهای بیزانسی

توانستند افراد بی بضاعت را   می  شدند و به همین دلیل  می از محل موقوفات اداره    9اسالمیی   ه اغلب بیمارستانهای دور
کیفیت  و  ندمردم بود ی  هصرف نظر از نژاد، مذهب، تابعیت یا جنسیت در خدمت همها  بدون دریافت دستمزد مداوا کنند. بیمارستان

بعضی    کردند.  یمحتی بسیاری از توانگران هم برای درمان بیماریهای خود به بیمارستانها مراجعه  کادر درمانی آنها آنقدر باال بود که  
اسالمی   ه دور  هایبیمارستان  از بیمارستانی  داشتهای   به  شباهت  بود   هامروزی  گوناگون  تخصصی  بخشهای  دارای  و  .  ندو  زنان 

بستری   مجهز  اندازه  یک  به  اما  جداگانه  بخشهای  در  جداگان میمردان  بخشهای  مسری،  ای   هشدند.  روانی،  بیماریهای  به  هم 
. و  اختصاص  .جراحی  شد.  بودداده  مدرس.  ه  و  کتابخانه  داروخانه،  دارای  بیمارستانها  از  بودند.  ی   هبسیاری  ریاست  اختصاصی 

 همواره با یک پزشک بود. ی اسالمی   هبیمارستانهای دور

کردند. کارکنان بیمارستان   میفعالیت اسالمی پزشکان یهودی و مسیحی نیز در بیمارستانهای   ،عالوه بر پزشکان مسلمان
امروزی افرادی چون جراح، چشم پزشک، داروساز، پرستار و ... نیز در بیمارستانها  های   ه پزشکان نبودند و مانند بیمارستان محدود ب

 مشغول به کار بودند. 

 
 

8. Leontius of Antioch. 
فاء، دارالمرضی، دارالعافیه، دارالصحه، بیمارستان، مارستان، شفاخانه، خسته خانه و تیمارخانه  های مختلفی چون دارالش . در نقاط مختلف جهان اسالم برای اشاره به بیمارستان از واژه 9

 شد.  استفاده می
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بیمارستانهای   و ضبط  اسالمی  در  ثبت  بیماران  پزشکی  باعث   میسوابق  امر  این  داشته   میشد.  فرصت  پزشکان  تا  شد 
پروند تا  اطالعات  ی   ه باشند  ثبت  بگردند.  جدید  بیماریهای  برای  درمانی  دنبال  به  و  کرده  بررسی  را  مشابه  عالئم  با  بیماران  سایر 

قادر   را  پزشکان  روش میبیماران  و  کنند  مطالعه  بیشتری  دقت  با  را  بیماری  گسترش  الگوهای  تا  بهبود  های   کرد  را  خود  دارویی 
 بخشند.  

آموزش    از سازمان  کهبیمارستانها قسمتی  بودند چرا  اسالم  در جهان  و    ازای   هقسمت عمد  علم  پزشکی  آموزش عملی 
و بسیاری   النفیس ابن ، علی بن عیسی کّحال ،اسحاق  حنین بن ، زکریای رازی.  شد انجام میوابسته به آن در بیمارستانها های  رشته

 آموزش دیدند و در آنجا به تعلیم دیگر دانشجویان پزشکی پرداختند. ها  در بیمارستان ی اسالمی  ه از پزشکان دور

  قرنطینه کردناموی، در دمشق و برای  ی   ه، خلیفبن عبدالملک اولین بیمارستان مسلمانان در قرن اول ه.ق. توسط ولید 
اجتماع ساخته شد.   میافراد جذا  الرشید داز  توسط هارون  ه.ق.  دوم  قرن  در  بیمارستان  بغداد    ومین  در  الگوی  عباسی  اساس  بر  و 

وجود  آن مستندات تاریخی  ی   هاست که دربار  اسالمی  ی دوره   ساخته شد. این بیمارستان اولین بیمارستانبیمارستان جندی شاپور  
 چهارم و پنجم ه.ق. تعداد زیادی بیمارستان در ایران، عراق، شامات، مصر و حتی مدینه و مکه ساخته شدند.  قرونتا  دارد.

سرزمینهای   در  سیاسی  قدرت  افول  چاسالمی  با  شدند  متروک  تدریج  به  نیز  از  بیمارستانها  را  خود  مالی  حامیان  که  را 
بیمار  دست بیشتر  تهاجم مغول  با  ایران دو    شکلبه    ایرانستانهای  دادند.  در  ایلخانیان  استقرار حکومت  با  اما  درآمدند  تعطیل  نیمه 

الله  تبریز و همدان به دست رشیدالدین فضل  بیمارستان در زمان تیمور    هشتم ، قرن    بیمارستان در  هم  ه.ق.، ساخته شد. ساخت 
ادامه پیدا کرد اما پس از فروپاشی حکومت تیمور بیمارستانها دوباره متروک شدند و در زمان صفویه بیمارستان قابل توجهی در ایران 

 وجود نداشت. 

د.  کر بیماران ایجاد    ی روشهای جدیدی برای معالجه آنها  ی   هلیاو ی   ه توسعوجود افول نهاد بیمارستان در جهان اسالم    با
پایه  ی اسالمی   ه بداعات دوربسیاری از ا و ابزارهای جدیدی ابداع شدند.    جراحی  داروهای جدید، روشهای جدیدی اسالمی   هدر دور

توسع اساس  اروپا  دانش  ی   هو  در  این    شدند. پزشکی  از  و    اختصاص   مانند   ابداعاتبرخی  بیماری  اساس  بر  جداگانه  بخشهای 
بیمارستانی   هداروخانوجود  جنسیت،   داخل  در  رایج    پزشکیهای   پرونده  آرشیوکردن،  اختصاصی  مدرن  طب  در  هم  هنوز   ... و 

 شوند:  میدر زیر معرفی ی اسالمی  ه بعضی از بیمارستانهای معروف دور هستند. 
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 بیمارستان جُندی شاپور 

نزدیک  در  شاپور،  دوم  جندی  شاپور  توسط  و  بود  جنگی  اسیران  اردوگاه  ابتدا  برای    شوش،  بیمارستانی  آن  در  ساسانی 
بود.    10س رُ تئودُ  نوشته  زبان پهلوی  به  تئودوروس کتابی در طب  تأسیس شد.  یونانی،  پنجم م. مدرس،طبیب  اواخر قرن  ُرها  ی   هدر 

به جندی    امپراتورتوسط   نهایت  در  و  پنهاهنده شدند  دربار ساسانیان  به  آنجا  فیلسوفان  و  دانشمندان  نتیجه  در  بسته شد و  بیزانس 
دیگر علوم تبدیل شد به مرکزی برای آموزش  علوم پزشکی  مرکز آموزش  ندی شاپور عالوه بر  جشاپور کوچ کردند. این گونه بود که  

ریاضی مانند  منطق  ات یونانی  و  نجوم  همراه،  هندی  به  و  ایرانی  علوم  از  شاپور    . عناصری  جندی  در  یونانی،  آموزش  زبانهای  به 
  اسالم  جهان   به  و هندی   ، ایرانییونانی   پزشکی  دانش   نتقال بیمارستان جندی شاپور در ا شد.  میانجام  ریانی  و ُس   ، پهلویسانسکریت

سزایی   سهم  نخستین داشت   به  بیمارستان   الگوگیری   با اسالمی    دوره   بیمارستانهای   .  بنا شدند.  جندی  از  بیمارستان    شاپور  فعالیت 
جندی شاپور به بغداد در زمان منصور  ی   هن نخب جندی شاپور مدتها پس از روی کار آمدن خلفای عباسی دوام یافت. انتقال پزشکا

 به تدریج از رونق افتاد.  بیمارستان جندی شاپور  ،به بغداد علمی مهاجرت پزشکان حاذق این مرکز ی  هبا ادامو  داد  روی عباسی

 بیمارستان دمشق 

این بیمارستان قرار    اموی تأسیس شد.  بن عبدالملک ولیدبه دستور  ه.ق.  قرن اول  بیمارستان جهان اسالم در  ترین   میقدی 
این بیمارستان بیشتر به نوانخانه    فقیر باشد.د  افرا جمع آوری  بود به عنوان یک مرکز درمانی برای بیماران مبتال به جذام و همچنین  

 کردند.  میپرداخت ن ای   ه هزینی درمان خدمات بیماران برای شباهت داشت تا بیمارستان. 

 ی بیمارستان رشید

رشید  الرشید   ی بیمارستان  هارون  توسط  و  است  اسالم  جهان  بیمارستان  الرشید    دومین  هارون  شد.  تأسیس  بغداد  در 
رسد   میرا به ریاست بیمارستان خود برگزید. به نظر  ُبختیشوعو جبرئیل بن  11ماسویه  ماهرترین پزشکان جندی شاپور از جمله ابوزکریا

 به کار خود ادامه داده است.  که این بیمارستان تا اوایل قرن هفتم ه.ق.

 بیمارستان قاهره

در    شهرت داشت.   ، 12سطاطُُ ، یا بیمارستان ف طولون ابنتأسیس شد و به بیمارستان    قرن سوم ه.ق.در  بیمارستان قاهره  
بیمارانی  یها اتاقان  بیمارستاین   برای  و    برای  بیمار  محلهایی  نقاهت  دوران  در  شخصی  وسایل  بود. نگهداری  بیمارستان   فراهم 

 
 

10. Theodoros. 
 پزشک و چشم پزشک معروف دوره ی عباسی.  . پدر یوحنا بن ماسویه 11
 خته می شد. ، هم شنا اعلی، یا عتیق. این بیمارستان به نامهای بیمارستان  12
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جلد    100000تقریبًا    این بیمارستانی   هکتابخان .  دادند می نجام  ا در آن  است که درمان اختالالت روانی را    بیمارستانیاولین    سطاطف
 رایگان بود.  شکل به این بیمارستان  خدمات درمانی  خود ادامه داد.فعالیت شش قرن به حدود در   ط اطکتاب داشت. بیمارستان فس

 بیمارستان عضدی بغداد 

بیمارستان از  بغداد  عضدی  دورهای   بیمارستان  مهم  و  اسالمی   همعروف  ه.ق.  ی  چهارم  قرن  در  که  توسط  و  بود 
این بیمارستان منصو  ساخته شد. زکریای رازی   ی دیلمی  عضدالدوله را در کنار دجله خود وی    ببه ریاست  شد و محل ساخت آن 

 تخریب شد.  مغول به کار خود ادامه داد و در نهایت توسط هالکو ی  ه تعیین کرد. بیمارستان عضدی تا زمان حمل

 بیمارستان نوری دمشق 

به کار خود  ه.ق.  ساخته شد و تا اواخر قرن دوازدهم    .در قرن ششم ه.ق  به دستور نورالدین زنگیدمشق  بیمارستان نوری  
  ، شد و به همین دلیل پس از بازگشت به مصر با الگوگیری از بیمارستان نوریمعالجه  در این بیمارستان    نومنصور قالو   ادامه داد.

بیمارستان  .تأسیس کرددر قاهره  را  بیمارستان خود   اولین  اقدام    ی بیمارستان نوری  به نگهداری سوابق پزشکی بیماران خود  بود که 
به    بنای این بیمارستان تا به امروز باقی مانده و   . بود  ، کاشف گردش خون کوچک، در این بیمارستان آموزش دیدهالنفیس ابنکرد.  

 تاریخ پزشکی تبدیل شده است.ی  هموز

 
 از بیمارستان نوری دمشق. ای   هماکت بازسازی شد:6-1صویرت
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 یمارستان منصوری قاهره ب

و با الگوبرداری از بیمارستان نوری دمشق ساخت شد.    . ه.ق  هفتمقرن  بیمارستان منصوری قاهره در  چنان که گفته شد،  
بیمارستان  ی   همعالج این  در  بود. بیماران  بیمار   ، عالوه  به   رایگان  ترخیص  هم هنگام  مبلغی  عنوان    ان  آنها  به  به  هزینه  کمک 

 این بیمارستان هنوز هم در قاهره فعال است. . درمانی از روشهای رایج درمان در بیمارستان منصوری بودموسیقی شد.  می پرداخت

 بیمارستان سیدی فرج 

قر  در  بیمارستان  ه.ق.    ن این  شهر  هفتم  در  بیمارستان  و  اولین  و  شد  تأسیس  تاریخ  فاس  شود.   میکش محسوب  مرا در 
دیگر  بود و بر  جهان اسالم  بود. این بیمارستان از مهمترین بیمارستانهای غرب    مؤسس این بیمارستان سلطان ابویعقوب یوسف ناصر 

مرکز نگهداری روانی درآمد و تبدیل به یکی از    شکل بیمارستانهای مغرب و اندلس تأثیر گذاشت. بیمارستان سیدی فرج به تدریج به  
 از قرن نهم ه.ق. این بیمارستان به دلیل مشکالت مالی رو به افول گذاشت.  اولین بیمارستانهای روانی تاریخ شد.

 کتابخانه ها 

قرنها طول کشید تا  نزول قرآن کریم در میان اعراب فرهنگ آنها را از شفاهی به کتبی تغییر داد، اما این تغییر دفعی نبود و  
از   روایتهایی  و  احدایث  کتابت  تدریج  به  ه.ق.  اول  قرن  در  بازکند.  جا  میان مسلمانان  در  کتابت  و  میان    اکرم )ص(   رسولکتاب  در 

پرداختند. این گونه بود  هم به جمع آوری و کتابت اشعار عرب  یان  مسلمانان آغاز شد. در کنار کتابت قرآن و کتابهای دینی، ادبا و نحو 
اولی با جمع آوری کتاب، شکلهای  نیست که  های   کتابخانهی   هکه  ایجاد شدند. دقیقًا معلوم  ادبا  و  فقها  توسط محدثین،  شخصی 

خالد  شخصی متعلق به  ی   ه توان فرض کرد که اولین کتابخان میدر جهان اسالم توسط چه کسی تأسیس شد اما    13اولین کتابخانه 
 برایش به عربی ترجمه کنند.  14طی بزبانهای یونانی و قِ اموی، بود که دستور داد کتابهای کیمیاگری را از ی  ه، شاهزادیزید بن

از  ای   ه بر و پر هزینه بود. هر کسی که طالب کتابی بود ابتدا باید با زحمت بسیار نسخ در آن زمان تولید کتاب فرآیندی زمان
کردند. کتاب   میسپرد که با دریافت پول کتابها را استنساخ   میآورد و سپس آن را برای رونویسی به دست کاتبانی   می آن را به دست  

شدند که   می شد. به همین دلیل در ابتدا کتابهایی استنساخ   میپس از استنساخ، صحافی و جلد شده و به فرد متقاضی تحویل داده  
 داشتند. ای  هن اهل علم و مردم داشتند. در این میان قرآن کریم و کتابهای دینی جایگاه ویژاهمیت بیشتری در میا

 
 
 به جای کتابخانه استفاده شده است. خزانة الکتاب. در بسیاری از متون کهن از واژه ی  13
 آسیایی است که در زمان ورود مسلمانان به مصر در آنجا رواج داشت. -های آفریقاییهای مصری و از خانواده زبان. زبان ِقبطی از زبان 14
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ظهور امپراتوری عباسی همزمان شد با ورود تکنولوژی ساخت کاغذ به دنیای اسالم. با رواج ساخت کاغذ در سرزمینهای  
و نگهداری کتابهای گوناگون عالقمند شدند. با رشد    قیمت آن کاهش یافت و در نتیجه بسیاری از خلفا و اشراف به خریداسالمی  

نیز مانند کتابهای دینی برای استنساخ به  علمی  نهضت ترجمه، که همزمان شد با تولید کاغذ به دست ملسمانان، کتابهای فلسفی و  
دوم   قرن  اواخر  از  مه.ق.  کاتبان سپرده شدند.  استنساخ    شهرنشین  رفه طبقات  رشد  با  دادند.  نشان  کتاب عالقه  آوری  به جمع  نیز 

نام   به  نهادی  بندی    کتابخانهکتاب  دسته  و  آوری  آنها جمع  در  را  کتابها  که  پاگرفت  اسالم  دنیای  دور میدر  عباسی  ی   ه کردند. 
از مساجد، مدارس دینی، مراکز  ها   رشد کتابخانه ی   ه دور بودند.  های   کتابخانه  و دربار خلفا دارای علمی  بود و بسیاری  اختصاصی 

دانشمندان در کتابخانه و  از علما  بازهای   بعضی  بر روی عموم مردم  را  به  های   کتابخانه   گذاشتند. میشخصی خود  جهان اسالم 
 ند: دش  میچهار دسته تقسیم 

 . شخصیهای  کتابخانه .1
 . مساجدهای  کتابخانه .2
 .عمومیهای  کتابخانه .3
 .نیمه عمومیهای  کتابخانه .4

 
 های جهان اسالم در مینیاتوری از قرن هفتم ه.ق.  ای از کتابخانه :نمونه7-1صویرت
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تیموری بیشتر  ی  هجهان اسالم در طی جنگها، به ویژه حمالت مغول، از میان رفتند و پس از دورهای  سیاری از کتابخانه ب
 محدود شدند به مدارس دینی و دربار پادشاهان و امرا.  ها  کتابخانه

 کنیم:  میاشاره جهان اسالم  ترمعروفی  کتابخانه چند  در زیر به 

 صاحب بن عبادی  هکتابخان

ساخته شد. استفاده از این کتابخانه نه تنها    توسط صاحب بن عباد   ه.ق.   جهان اسالم در قرن چهارم می اولین کتابخانه عمو
با ارزش با یورش محمود  ی   ه شد. این کتابخان میداده  نیز  رایگان بود بلکه برای تشویق امر آموزش و پژوهش به هر محقق پاداش  

 سوختند.  تشدر آآن  و بسیاری از کتابهای ری به آتش کشیده شد شهر به  غزنوی 

 ی دیلمی  عضدالدولهی   هکتابخان

های هر موضوع  و کتاب   هبندی کردموضوع، نام کتاب، و نام مولف رده ی   ه ها را بر پایدر این کتابخانه نخستین بار کتاب
این کتابخانه    هایی وجود داشته است.کتابخانه فهرست های موجود در این  د. برای کتاب کردندر اتاقی جداگانه نگهداری می را علمی  

 بود. ی اسالمی   هدورهای  از بزرگترین کتابخانه

 سوار  ابن ی   هکتابخان

کردند   میدر بصره ساخته شد. به کسانی که در این کتابخانه بطور مستمر مطالعه و تحقیق    سوار ابن این کتابخانه توسط  
کوچکتری را  ی   ه سوار کتابخان ابنکرد. قبل از آن   میتدریس    15شد و در آنجا همیشه یک استاد معتزلی میمبلغی ماهیانه پرداخت  

 در رامهرمز به راه انداخته بود. 

 نوح بن منصور سامانی ی   هکتابخان

از این کتابخانه استفاده کرده است. بر اساس گزارش او این کتابخانه دارای تعداد زیادی کتاب  کند که   می ادعا    سینا  ابن 
 بوده که بسیاری از آنها در همان دوره کمیاب و نایاب بوده اند. 

 

 

 

 
 
 .  60.. برای آشنایی با مکتب معتزلی نک. ص 15
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 ی عمومی تربیت  کتابخانه

  و  است. این کتابخانه توسط محمدعلی تربیت  دوران معاصردر   ایرانو دولتی   می نخستین کتابخانه عموی تربیت   کتابخانه
سال   بو  .ه.ش1300در  کتابشناس  و  دانشمند  فردی  تربیت  محمدعلی  شد.  ایجاد  تبریز  شهر  مشروطیت  در  پیشگامان  از  و  د 

 رفت. می  شماربه 

 ها رصدخانه

نهاد  رصدخانه،   یک  عنوان  به    کهعلمی  به  آسمانی  اجرام  رصد  آن  و    شکلدر  شده  ریزی  همکاریبرنامه  چند    با 
  ی یا هبیشتر رصدها به صورت شخصی و با ابزار   آنتا قبل از  است.  اسالمی   تمدن ، حاصل ورود علم نجوم به انجام شود   شناس  ستاره 
بانفوذ ساخته شده و تحت حمایت  های   توسط سالطین، امرا و خانوادهی اسالمی   ه دورهای   بیشتر رصدخانه.  شد می  انجامساده  

بودند از منجمان    اگر چه   ،آنها  م  ،شکلبه هر    .ندداشتشخصی  های   رصدخانه   نیزبعضی  طبقات    ستقیم و غیرمستقیمحمایتهای 
و دانشمندان بیشتری در این    شودامکان پذیر  ها   و دقیقتر در رصدخانه تر   ممتاز جامعه سبب شد تا ساخت ابزارهای رصدی پیشرفته 

به کار گرفته شوند از رصدخانه .  گونه مراکز  تجهیزات رصد ی اسالمی   هدوربزرگ  های   بعضی  بر  دارای مراکز آموزشی و   یعالوه 
 اختصاصی نیز بودند.  های  کتابخانه

 : کنیم اشاره میهای معروف تمدن اسالمی  برخی از رصدخانهدر زیر به 

 شمّاسیه ی  هرصدخان

  و خوارزمی   شد. فضل بن نوبخت تأسیس  ه.ق.  وم  ددر اوایل قرن    جهان اسالم به دست مأمون عباسی ی   ه اولین رصدخان
 بر آن ریاست داشتند. 

 رقّه ی  هرصدخان

ه 
ّ
 کرد. میدر آن کار ه.ق. در قرن سوم   بّتانیساخته شد و  ، امروزیی  هدر سوری،این رصدخانه در شهر رق

 صوفی ی  هرصدخان

عبدال توسط  رصدخانه  ه  ،صوفی  رحماناین  چهارم  دستور    .ق.،قرن  به  شد. دیلمی    ی عضدالدولهو  ساخت  شیراز    در 
 بودند. تحقیق  همزمان با صوفی در این رصدخانه مشغول  یجز و ِس  چون ابوسهل کوهیای  ه دانشمندان برجست

 همدان ی  هرصدخان

 ساخته شد. ه.ق. در قرن چهارم  سینا ابنعلمی و برای پژوهشهای  دیلمی  ی الدوله همدان به دستور عالءی  هرصدخان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
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 همدان نصب شده بود.ی  هکه در رصدخان سینا ابن رصدی طراحی شده توسطتصویر بازسازی شده از ابزار :8-1صویرت

 بغداد ی  هصدخانر

رصدخان دستور  ه  این  سدیلمی ی   الدوله شرف به  بغداد  در  ه.ق.،  چهارم  قرن  شد.  ا،  اولین    الدوله شرف  ی  رصدخانه خته 
رئیس منجمان این رصدخانه بود    ابوسهل کوهی.  دشکشور  رسمی    قسمتی از دیوانساالری تبدیل به  در تاریخ اسالم بود که    رصدخانه 

ورود خورشید    رصد  ،رصدخانهاز دستاوردهای این  مشغول بودند.  علمی  در آنجا به تحقیقات    ان معروفی چون صاغانیشناس ستارهو  
از    ها رصدها به شهادت قضات و دانشمندان عصر رسیدند و این شهادت نامهاین  نتایج حاصل از  .  میزان بودسرطان و    های ه برجب

   .هستندی اسالمی  ه دور علم اسناد مهم تاریخ 

 ریی  هرصدخان

ساخته شد. خجندی در این رصدخانه    ی جند توسط ُخ ، قرن چهارم ه.ق.، و  دیلمیی   فخرالدولهری به دستور  ی   هرصدخان
  ، فخرالدولهنام  افتخار  سمرقند ساخته شد. این ُسدس، که به  ی   ه غول آسا درست کرد که بعدها مشابه آن در رصدخان  16یک ُسدس 

 به عنوان یک ابزار رصدی بسیار دقیق توصیف شده است. نام گرفت توسط بیرونی 17سُدس فخری 

 
 
 . 634. برای آشنایی بیشتر با ُسدس نک. ص.   16
 . 644. برای آشنایی بیشتر با ُسدس فخری نک. ص.  17
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 ری که ُسدس فخری در درون آن قرار دارد. ی  هماکت بازسازی شده از رصدخان:9-1صویرت

 اصفهان ی  هصدخانر

ساخته شد تا محاسبات مربوط به اصالح تقویم شمسی    ، عمر خیام حکیم  و برای    این رصدخانه به دستور ملکشاه سلجوقی 
 را در آنجا انجام دهد.  

 ه طلیطلی  هرصدخان

 را در آنجا تدوین کرد.  زیج طلیطلی  ساخته شد و زرقالی اندلسی  18ه طلیطلشهر در ه.ق.  این رصدخانه در قرن پنجم 

 مراغه ی  هرصدخان

ساخته    مغول،  ، نوه ی چنگیزو به دستور هالکو ه.ق.  در قرن هفتم    طوسی  نصیرالدیناین رصدخانه به سرپرستی خواجه  
آموزشی  ی   هیک مجموعمراغه ی   هبود. رصدخان 20ق ل  و ذات الِح   19دیواری بع مانند ُر نجومی   هایمراغه شامل ابزار ی   ه شد. رصدخان

 
 
 . شهر تولدو در اسپانیای امروزی.  18
 . 584. برای آشنایی با ُربع دیواری نک. ص. 19
 . 455. برای آشنایی با ذات الحلق نک. ص.  20
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مراغه به همراه  ی   هانی که در رصدخانشناس ستارهاز    .را در خود جمع کرد  ان معروف آن زمانشناس ستاره و بسیاری از    بودو کتابخانه  
 کرد.  اشاره و مؤیدالدین ُعرضی شیرازیالدین  قطبتوان به   میکردند  میخواجه نصیر کار 

 
  .جامع التواریخ رشیدیی مصور کتاب  ی مراغه از یک نسخه  :رصدخانه10-1صویرت

 شنب غازان ی   ه رصدخان 

تأسیس شد. غازان در کنار رصدخانه مراکز دیگری  ه.ق.  در قرن هفتم  و  مغول، در تبریز    این رصدخانه توسط غازان خان
 دادند.  میبزرگ را تشکیل ی  ه دینی، بیمارستان و ... نیز ساخت که یک مجموعی  ه مانند مسجد، مدرس

 سمرقند ی  هرصدخان

نوهبیگ  ُاُلغبه دستور  سمرقند  ی   هرصدخان و  تیمور گورکانیی   ،  ساخته شد.    جمشید کاشانی  الدین غیاث به سرپرستی  ، 
، مانند قاضی را   بود و عالوه بر کاشانی بسیاری از منجمان مطرح جهان اسالم ای   ه ورزید  ریاضی دانو    شناس ستاره بیگ    ُاُلغخود  

به  بیگ این رصدخانه از رونق افتاد و    ُاُلغپس از کشته شدن   سمرقند گردآورده بود.  ی در رصدخانه   ،و مال علی قوشچی   رومیی   هزاد
 دچار افول شد. ی اسالمی   هنجوم دورهمراه آن 
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 استانبول ی  هرصدخان

منجم دربار عثمانی، ساخته    ، الدین راصد برای تقی  و به دستور سلطان مراد سومه.ق.  استانبول در قرن دهم  ی   هرصدخان
رصدخان آخرین  ی   هشد.  رصدخانه  این  شد.  تخریب  درباریان  بدگویی  دلیل  به  آن  اندازی  راه  به  از  پس  زمانی  کوتاه  استانبول 

دوری   هرصدخان اسالمی   ه بزرگ  ابزار ی  براههمعروف  ی   هرصدخاننجومی    هایاست.  رصدخانهمتأ   21تیکو  از  و  های   ثر  مراغه 
 . ندبوداستانبول 

 
 استانبول. ی  هو همکارانش در رصدخان تقی الدین راصد:11-1صویرت

 
 
21 ( .Tycho Braheستاره )   .شناس معروف دانمارکی قرن شانزدهم م 
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 اصطالحات و مفاهیم 

 اجازه 

دهد تا حدیثهایی که از   میدر اصطالح علم حدیث به این معنی است که یک محدث به شاگرد خود اجازه    ، یا اجازت ،اجازه
اجازه  برای دیگران نقل کند. چنین  را  یا کتاب وی  یا  او شنیده،  را که حفظ کرده،  تمام حدیثهایی  به منزله آن است که محدث  ای 

 شفاهی، با اشاره و دست آخر کتبی باشد.   شکلتوانست به اجازه می . در گذشته استروایات کتابش را برای راوی نقل کرده 

اجتهاد  ی   ه دید، اجازدر فقه نیز چنین رسم بود که اگر مجتهدی توانایی استنباط احکام شرعی را در یکی از شاگردانش می
اروپا در برخی از رسوم و اصطالحات مانند قرائت، سماع های   شود که دانشگاه میکرد. گفته  عطا میا نوشتن دست خطی به او  با  را  

یا    ی  ولی نه از طرف استاد بلکه از طرف مؤسسه   تاثیر پذیرفته اند. امروزه اجازه با نام لیسانس،  یاسالممدارس  و اجازه از   آموزشی 
از طی دوره به دانشجویان داده  های   دانشگاه، و پس  منابع   میآموزشی مشخصی  از  اجازات  تاریخ  شود.  در  تحقیق  برای  ارزشمند 

 هستند. اسالمی تعلیم و تربیت 

 ارجوزه 

آمد   میشدند. بسیار پیش   می گوناگون سروده  پیرامون علوم و فنون    دردر بحر رجز و  شد که   می ارجوزه به اشعاری گفته  
این    ی  از جمله   ند.کعرضه    شاگردانشبه    ارجوزه  شکلبه  حفظ مطالب علمی، این مطالب را  شدن  محققی برای آسان    یامؤلف  که  

 سرود. طبابت ی  هباردر پزشکی را به نظم درآورد و چندین ارجوزه مربوط به  مطالب بود که   سینا ابن  دانشمندان

 امالء 

دور دینی  مدارس  در  آموزشی  روشهای  از  اسالمی   هامالء  امالء    وبود  ی  خود  دانشجویان  به  را  کتابی  استاد  آن  در طی 
نوشتند. این روش عالوه بر علوم دینی در علوم دیگری مانند پزشکی نیز رواج داشت. در این   میکرد و آنها کتاب مورد نظر را   می

 نامیدند.  می ملی مُست و دستیار او را  لیمُمْروش استاد را 

 الحکمه  بیت

عباسی  مهالحک  بیت  مأمون  ه  قرون ،  توسط  سوم  و  شد . .قدوم  تأسیس  بغداد  در  آن  و  ،  از  علمی  کتابهای  ی   ه ترجم   در 
عربی   زبان  به  ُسریانی  و  یونانی  مرکز    الحکمه بیت.  شد انجام میزبانهای  یک  به  به سرعت  توانا  مترجمان  شایسته  علمی  با جذب 

نخستین مرکز آموزش علوم یونانی، با تمرکز بر ریاضیات و فلسفه، در جهان اسالم بود. بعضی اعتقاد دارند    الحکمه  بیتتبدیل شد.  
 اختصاصی نیز بوده است. ی  هرصدخانارای د الحکمه بیت که 
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 اق شماهی شّبُ

در میان نسطوریان رواج داشت و در آن هر اصطالح  که  بود ای  ه چهار زبانهای   اق شماهی، یا ُپّشاق شماهی، واژه نامهبّش 
 گفتند.  مینیز   چهار نامیا    تفسیر األسماءها  نوشتند. به این واژه نامه می را به چهار زبان یونانی، سریانی، عربی و فارسی 

 تحریر

شد با جمع آوری نکات گوناگون از   میعربی بعضی از کتابها بود که در آن سعی  ی   هتحریر روایتی بازنگری شده از ترجم
تحریرهای  ترین   . معروفدهنداصالح شده و قابل اعتماد از آن رساله را ارائه  ای   ه متعدد و بعضا ناقص یک رساله، نسخهای   نسخه

انجام    طوسی   نصیرالدین که هر دو توسط خواجه    23بطلمیوس   مجسطیو    22اقلیدس   اصول عبارتند از تحریر کتاب  ی اسالمی   ه دور
شدند. هر دو نسخه به قدری خوب بازنگری شده بودند که بالفاصله در جهان اسالم جای خود را پیدا کردند و بسیاری از دانشمندان  

 سود بردند.  ویهای خواجه از تحریر دوران پس از 

 تعلیق  

نوشتن   معنای  به  یا  تعلیق  زیر  در  که  چیزی  بود  اصطالحی  تعلیقات  است.  کتاب  به جای  مادر حاشیه ی  فیلسوفان  بین 
 رواج داشت و هدف از آن شرح یا تفسیر مطالب کتاب اصلی بود.  24نویسی  حاشیه

 تکمله 

برای  ی اسالمی   ه دوربسیاری از دانشمندان  دیگر نوشته شود.    یکتابفصل، یا کتابی، که در تکمیل  عبارت است از  تکمله  
و   روز کردن  از خود  نویسندگان  کتابهای    اطالعاتتکمیل  به  به عنوان مثال   میآنها  آثار  بر  ای   هتکملقبل    کتاب   توان مینوشتند. 

 دانست.  ی بطلمیوسجغرافیابر ای   هفارابی را تکمل األرض  صورة

 جوامع 

شد که حاصل خالصه کردن چند کتاب دیگر و جمع آوری آنها در یک جلد بود. هدف اصلی از   میجوامع به کتابهایی گفته  
اشاره کرد که    کندرانیینجوامع اإلستوان به   می این گونه کتابها  های   موارد آموزشی بود. از نمونهی اسالمی   ه نوشتن جوامع در دور

 
 

22. Euclid. 
23. Ptolemi 

 ی بعد مراجعه کنید.  . برای آشنایی بیشتر با حاشیه نویسی به صفحه 24
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به دست حنین  ی   ه از چندین رسالای   هخالص بود و  العلوم.  شد ه ترجماسحاق   بنپزشکی  از معروف ابن  جوامع  ترین   فریغون یکی 
 انواع علوم و فلسفه.  ی دربارهاست که در حقیقت دایرة المعارفی است ی اسالمی  هجوامع دور

 حاشیه 

  ی  درباره د که بوتوضیح یا شرحی  ، یا تحشیه،شود. در اصطالح حاشیه  میخالی صفحات کتاب گفته های  حاشیه به کناره
لیف  أرأی دیگران آسانتر از تی   هحاشیه نویسی بر کتابها و اظهار نظر درباراز آنجا که  شد.   میآن نوشته  های   و در کناره  یک کتاب

یک نکته    بیانبه  حاشیه نویس  شرح خود کتاب نبود و  در    یسینو ه  بعضی اوقات حاشیحاشیه نویسی از قدیم عمومیت داشت.    ،است
مورد طلب  یا م اصلی    در  کتاب  نویسی   پرداخت. میموضوع  از حاشیه  اوقات هم هدف  نظر   بعضی  رد  یا  نویسندینقد  اصلی  ی   ه ات 

بر خود حاشیه نویسندگان  اوقات  بود. گاهی  آنها را شرح دهند. گاه   می  ی جدیدی  حاشیه  ی یک کتابها کتاب  تا  این  نیز  نوشتند 
مجلد    شکل به  ها   حاشیه و  درآمده  مستقل  دیگر   میکتابی  کتابهای  بر  که  را  هایی  حاشیه  فالسفه    قات یتعلنوشتند   میشد. 

 نامیدند.  می

 هلنی مآبی ی  هدور

دوری   ه دور به  هلنیسم،  یا  مآبی،  با   میگفته  ای   ههلنی  که  مقدونی   مرگ شود  و    اسکندر  شد  ی  آغاز  سلسله  سقوط  با 
رومی توسط  در مصر  رسید.  ق.م.،    31تا    323، ها بطالسه  پایان  دوره در طی  به  یونانی    این  پهنه تمدن  خاورمیانه   در  جغرافیای  ی 

شدند و    تضعیف خاک اصلی یونان    در به تدریج  و فلسفه  علوم    ی هلنی مآبی آمیخت. در دوره هم دربا تمدنهای شرقی  گسترده شد و  
در شهرهایی مانند اسکندریه، سیراکوز، نصیبین و ... به رشد خود  علوم  این    ، به نقاط دیگریونانی  با مهاجرت دانشمندان و مدرسان  

 ادامه دادند.

 ذیل

و  ذیل   است  دنباله  معنای  کتابی گفته  به  یا  کتاب میبه رساله  تکمیل مطالب  در  که  دور  یشود  در  نوشته شود.  ی   هدیگر 
ل از خود ذیل بنویسند تا آن کتاب را بر مبنای اطالعات  افتاد که نویسندگان بر کتابهای مهم نویسندگان قب میبسیار اتفاق  اسالمی  

 نوشتن ذیل و تکمله بیشتر در مورد کتابهای تاریخ و جغرافیا رواج داشت.   جدیدتر به روز کنند.

 رحله  

از روشهای آموزشی بود که بیشتر در بین محدثان    در لغت به معنای مسافرت و کوچ است اما در اصطالح   ، یا رحله، ةرحل
به مسافرت، بودند  از حدیثهایی که شنیده  اطمینان  برای  از محدثان  بعضی  ویژه   رواج داشت.    ، مدینه و مکه  شهرهایی چون   به  به 

روایت می از  را  تا حدیثها  رو   شکل به  آن  های   کننده  رفتند  در  برایبیش ها   رحله   اگر چه   بشنوند.   رو  اسناد   تر  انجام    دیث احا   کشف 
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ادبا  ای  عده   ، لا مثبه عنوان    .آنها بود  اهداف  از   های دیگر نیز دانش  فراگیری   گاهی  اما  شدند  می برای فراگیری  از لغت شناسان و 
 .کردندسفر می یابانهای عربستانب عربی به فصیحتر زبان  ی ها هلهجو  ها لغت

 ریانی سُ

ای   هگسترد  شکل ساسانی این زبان به  ی   ه است که قرنها در خاورمیانه رواج داشت. در دور میسریانی از گویشهای زبان آرا 
  ی  به واسطهغیر مستقیم و    شکلیونانی به علمی  بسیاری از کتابهای  ی اسالمی  ه در دور  در میان مسیحیان نسطوری رواج داشت و

 این زبان به عربی ترجمه شدند.  

 ماع س 

از روشهای   دینی دورسماع  در مدارس  بود که  از  ی اسالمی   ه آموزشی  و  به  حدیث    روشهای آموزشبهترین  رواج داشت 
این روش  د.  ر ک می  گوشخواند  در حضور محدث، روایتی را که استاد از روی حافظه یا نوشته می  دانشجو  در این روش.  آمد میشمار  

در صورتی که شاگرد احادیث را بنویسد   گوش دادن است و نه نوشتن. آموزشی در بعضی دیگر از علوم نیز رایج بود. هدف اصلی سماع 
 گویند.  میتقریریا  امالء به آن  

 شرح 

شود که برای توضیح یا تفسیر کتابهای دیگر نوشته   میشرح به معنای توضیح دادن است و در اصطالح به کتابهایی گفته  
 نامیدند.  میآن کتاب  شارح کرد  میکه در شرح کتابی اثری تألیف را شدند. در گذشته کسی  می

 فیّه علوم خ 

فّیه داشتند و دانش   میصاحبان آنها مردم عادی را از آنها دور نگه    که   گروهی از دانشها بودند   ، علوم غریبه، یا  علوم خ 
اثرات منفی از  ی احتمالی  را از سوءاستفاده جامعه بود که  علت  ه ایندانشها ب این داشتن  نگاه کردند. پنهان  میخود از دیگران پنهان 

علوم گونه  امان  این  به  در  تنها  را  علوم  این  داشتند  گاهی  آ خفیه  علوم  به  که  کسانی  می   دارند.  خود  اعتماد  مورد  و  افراد  آموختند 
این علوم بودند.  ی   هاز جمل  شناسیگاهی قیافه   فر، طلسمات و نوشتند. دانشهایی چون کیمیا، ِج رمز میزبان  خود را به  های   نوشته 

 شناسیم.   میه را به نام خرافات یا شبه علم امروزه بیشتر علوم خفیّ 

 قرائت 

در این روش شاگرد کتابی    شد.  میفاده  حدیث استبود و بیشتر در علم  ی اسالمی   هآموزشی در دورقرائت یکی از روشهای  
 ع رضخواند. قرائت عالوه بر علوم دینی در آموزش علوم دیگر مانند پزشکی و ریاضیات نیز رواج داشت. قرائت را   میرا نزد استاد  
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از حدیثی که شنیده بر محّد نامیدند   می نیز   را  را در  ث عرضه میچرا که راوی قرائت خود  ارزش قرائت  از محدثین  علم  کند. برخی 
 . ند ستدانحدیث باالتر از سماع و برخی برابر با سماع می

 کتابت

دانشجویانش   برای  را  نظر  مورد  یا مطالب  احادیث  استاد  آن  در  که  بود  دینی  مدارس  در  آموزشی  روشهای  از  یکی  کتابت 
از یکدیگر   می از مکاتبه  با استفاده  را  به س  مینوشت. گاهی دانشمندان سؤاالت خود  یا  پاسخ  پرسیدند و  گفتند.   می ؤاالت دیگران 

در دور روشهای جاری  از  نیز  اسالمی   ه مکاتبه  انتقال مطالب  ی  نامه علمی  برای  این  گاه  رسالهها   بود.  کتابهای مستقلی  ها   در  یا 
 شد.  می آوری  جمع

 سیار ی   همدرس

مدرسی   همدرس الجایتو   متحّرکای   هسیار  دستور  به  که  شد  25بود  تأسیس  مغول،  خان  در    و،  سلطنتی  اردوی  با  همراه 
 بایستی همراه سلطان در حرکت باشند.ییالق و قشالق در حرکت بود و معلمان و دانش آموزان آن می

 مناظره

. در این روش دو  قدیم رواج داشتعلمی  ی   ه اما در جامع  بود ن ی اسالمی   هاز روشهای آموزشی مدارس دینی دورمناظره  
مناظره سعی   تا  ن کن می طرف  و د  استدالل  رسان ابرهی   ارائه  با  اثبات  به  دیگری  بر  را  و فضیلت خویش  برتری  از  نن  اصلی  د. هدف 

شد و  میمناظره در بسیاری از علوم به کار گرفته  به کشف حقیقت نایل آیند.    مناظره به کمک همدیگرکه دو طرف    بود مناظره آن  
خل از  دعوت  بسیاری  مناظره  به  را  مختلف  دانشمندان  خود  محضر  در  بزرگان  و  تا   می فا  باشند  کردند  داشته  فرصت  دانشمندان 

 مواضعیا    توپیکابه نام  ای   هرسال  تدوین کرد ورا    مناظره قواعد    ارسطورا با وجود برهانهای مخالف دیگران اثبات کنند.    شاننظرات
 بینند.  امروزه مناظره را به چشم یک روش آموزشی پیشرفته می  د. ننام مینیز   جدل فنّ مناظره را . نوشت

 نصاب الصبیان

الصبیانکتاب   نصابیا  ،  نصاب  فراهی   ابو توسط    ، خودآموز  هفتم  ،26سجستانی نصر  در    ،. ه.ق  قرن  قرنها  و  شد  نوشته 
های  شد. در این کتاب بسیاری از لغات عربی و موضوعاتی از قبیل سوره  میایران به عنوان کتاب درسی استفاده  های   خانه  مکتب
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