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 چکیده
گیری آثار هنری . شکلاست های مختلف فکری و فرهنگی مردمان آن سرزمینمعماری و شهرسازی هر ملتی بازتاب اندیشه

قرون هفت و . نخواهدبودپذیر امکان ایشانجز با مطالعه آثار و دوره تاریخی  آنکه درک  بوده بزرگانیی از اندیشه همواره متأثر
یکی  .ایلخانی است حکومت تشکیل و مغول حمله شدن فروکش از عصر شکوفایی معماری و شهرسازی ایران پسهجری  هشت

و  نظر هوالکوخان را به خود جلب کندخود توانســت با درایت  که طوسی است نصیرالدین خواجه، این دورهثیرگذار در أاز افراد ت
 اتیدر علوم مختلف از جمله ادب خواجهه باشد. و نظارت بر امور ساخت حضور داشت یعمران یهاتیفعال از یدر برخ، در مقام وزارت

مقاله  هدف .باشد هاانواع هنر ریسا در برگیرنده تواندیموی عمق مطالب  و ؛صاحب نظر بود شودیای از هنر محسوب مکه شاخه
های نشات گرفته از مفاهیم و مبانی فلسفی و حکمی بررسی مفاهیم هنری و هندسی خواجه نصیرالدین طوسی و بیان اندیشه

این پژوهش در پی پاسخگویی به ها دارد. از این اندیشه متأثرهای معماری و شهرسازی سعی در تبیین ویژگی بوده و خواجه
و چگونگی با توجه به جایگاه علمی و حکومتی، خواجه نصیر در معماری و شهرسازی دوره ایلخانی  تأثیرچگونگی هایی چون: پرسش
-های تفسیریبا معماری و شهرسازی دوره ایلخانی است. روش تحقیق، بررسی تالیفات خواجه نصیر و تحلیلها اندیشهاین ارتباط 

های بر پیوند میان معماری و شهرسازی دوره ایلخانی با اندیشهحقیق تاریخی متون و آثار معماری دوره ایلخانی است. نتایج این ت
، سه به یاری جایگاه علمی و حکومتی خودتوانسته  ی به نحوی است که خواجهتأثیرگذارفلسفی و هندسی خواجه تاکید دارد. نوع 

فلسفی شیعه در قالب شهر  و حکمیهای عالوه بر استفاده نظری از اندیشه موضوع سیاست، علم و مذهب را باهم تلفیق کند و
 دادن و ارتباطساخت و تزئینات بناهای دوره ایلخانی ، هندسه و نجوم در ریاضی مانند آرمانی، بصورت مستقیم با استفاده از علومی

 اثرگذار باشد.وقف با شهرسازی 

 ایلخانی معماری، شهرسازی، ،خواجه نصیرالدین طوسی، اندیشه: یدیواژگان کل
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 7-19های خواجه نصیرالدین طوسی در معماری و شهرسازی دوره ایلخانی/ تأثیر اندیشه

 مقدمه. 1

بانیان و جامعه حاکم آن  هایبازتاب اندیشه، ابنمعماری هر 
و از ساخته ما را از فرهنگ سازندگانش آگاه  کهروزگار است 

شناخت و مطالعه . دهدیکه در آن بنا شده خبر م یاجامعه تیهو
 بازگوکنندهتواند یم رانیا خیدر ادوار مختلف تارها این اندیشه

اقتصاد و  ،یمردم، مذهب، طبقات اجتماع یفرهنگ و نوع زندگ
های رو برای تحلیل اندیشهاز این باشد. گرید دارمو یاریبس

حاکم بر معماری و شهرسازی هر دوره باید تمام مسائل آن 
 ایلخانی در سال سیس حکومتأت .ادجامعه را مورد بررسی قرار د

 شددر معماری شــهری  یمدتوقفه کوتاه به منجر هجری 656
که پس از استقرار کامل ایلخانان مغول در ایران، دوره جدید 

با تشکیل حکومت ایلخانیان  .معماری ایران شــروع شد تحول
خراسان و مرکز  یشهرهااز  مرکزیت ثقل شهرسازیو انتقال 
بر  تأثیرگذارهای زمینه ایجاد جریان ،غرب )آذربایجان(به شمال

آذربایجان مهد و رو از اینروند شهرسازی ایران شکل گرفت. 
است؛ باالخص در معماری پیشرو ایلخانی معرفی شده خاستگاه

 ههای معماری در ایران توسعخان فعالیتعهد سلطنت غازان
دارالسلطنه  زیتبر(. O'Kane, 1994: 124) مضاعف یافت

بود که در حمله مغول  ییو از جمله معدود شهرها یلخانیدولت ا
شهر به این  (.13 : 2ه.ق، ج1408)یاقوت حموی،  دیند بیآس

عنوان شهری آباد و لحاظ موقعیت جغرافیای خاصش همواره به
فرهنگ و تمدن اسالمی نفوذ  است.سرســبز مورد توجه بوده

و  به ضرورت ترمیمرا مغوالن ، و پذیرش اسالم بواسطه وزرا
بناهای جدید  بازسازی شهرها و پرداختن به معماری و ساخت

این دوران شاهد شکوفایی معماری و  دربر این اساس،  واداشت.
 .ویژه ساخت مراکز عظیم و بناهای دینی هستیمهشهرسازی ب

 لخانان،یچون استقالل ا یموارد افتنیدوره با تحقق  نیدر ا
حضور  حکومت، تیجهت تثب یبه قدرت مرکز ازیاحساس ن

به ساخت  شیگرا ،یساالران در امر توسعه و عمران شهروانید

شکل  به توسعه شهر به محدوده خارج بارو ،یشهر سلطنت
 موقوفه جهت رفاه یهاشهر، تعدد مجموعه یرونیمحالت ب

 شد یلخانیا یاصول شهرساز یریگموجب شکل ن،یساکن
ترین افراد یکی از شاخص (.1391)محمدمرادی و جعفرپورناصر، 

است که در سال  خواجه نصیرالدین طوسی ،این دوره تأثیرگذار
. وی که پس از حمله مغوالن در مشهد طوس به دنیا آمد 597

سقوط اسماعیلیان با بود، پس از به قالع اسماعیلیه پناه برده 
بودند همراه  از عظمت علمی او آگاهی یافته ترهوالکو که پیش

یاری گذاری دولت ایلخانی فتح بغداد و بنیان او را درگردید و 
، بوددر کنـار هالکو قرار گرفته عنوان مشاورکه بهخواجه کرد. 

 ،ریاضی، نجوم مختلفی مانند در زمینه علومای خدمات ارزنده
حمایت از از دیگر اقدامات وی،  انجام داد. حکمت و فلسفه

کالمی و فقهی های احیای آموزه ،های علمیه شیعه در حلهحوزه
 مختلف عالمان گرفتن کاربه و مراغه رصدخانه تأسیس ،شیعه

 از حاصل درآمدهای از بخشی ایلخانی با زیج تهیه ،جاآن در
 ایجادو  بود نهاده خواجه اختیار در هوالکوخان که اوقاف

 و مختلف بالد از منابع مکتوب آوریجمع و عظیم ایکتابخانه
جهت از نظر خواجه، علوم الزم  .بود نابودی از منابع این نجات
 ،اصول ،حدیث ،سازی شامل علوم مختلف اسالمی )فقهتمدن

کالم و حکمت( و علوم پایه )ریاضی، نجوم، حساب، نظام مالیه 
مهم  هاییتأثیرگذار و علوم ادبی، شعر و ادبیات و هنر( بود.

. 1 :خالصه کردچهار بخش  درتوان یخواجه بر دوران خود را م
. نقش خواجه در حفظ جان 2 ؛خواجه در سقوط عباسیان نقش

 مغول به نیشنوی سالطحرف .3 ؛مردم با نفوذ به دربار مغول
 ؛یدانش منجم نیو استعداد خاص و همچن یاسیهوش س لیدل
 تأسیسبا  یاسالم عهینقش خواجه در حفظ کتب ش .4 و

 و هابر این اساس، مسئله این پژوهش بررسی اندیشه .کتابخانه
 علمی هایدیدگاه به توجه خواجه نصیرالدین طوسی با عقاید

حکومتی وی در تغییر و تحوالت معماری و جایگاه و خواجه 
در خصوص موضوع شهرسازی  شهرسازی دوره ایلخانی است.
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 ای در تعالی معماری و شهرسازیرشتهدو فصلنامه علمی مطالعات بین

صورت جامع هدوره ایلخانی و معماری غالب این دوره مطالعاتی ب
در برخی کتب که مربوط به شهرسازی  ؛استو کلی انجام نگرفته
باشد اشاراتی به شهرهای دوره ایلخانی و در تاریخ ایران می

 شده؛ همچنینهای این دوره و معماری بناهای شاخص ویژگی
خواجه نصیرالدین طوسی شخصیت زیادی درباره  هایپژوهش

های مختلف علمی، سیاسی، اخالقی و و نظرات وی در حوزه
به نظریه وحدت سیستمی علوم با توجه  ولی .استفلسفی شده

نقش وی در  ،ها به همو ارتباط و پیوستگی همه دانشخواجه 
 صورت مستقلهب معماری و شهرسازی دوره ایلخانی تا کنون

، این پژوهش در پی رواست. از اینمورد مطالعه قرار نگرفته
ست که: ادستیابی به پاسخ سواالتی با این مضامین 

در معماری ی تأثیرچه خواجه نصیرالدین طوسی های اندیشه»
ها چه و این اندیشه ؟داشته استو شهرسازی دوره ایلخانی 

 .«؟ندابوده

 پیشینه تحقیق. 2

 و فلسفی تأثیر بنیادینی در تاریخ معماری های حکمی واندیشه
ما در گذشته معماری باشکوهی داشتیم  .اندشهرسازی دنیا داشته

طورکه شایسته و بایسته ولی آن ها بودهکه متأثر از همین اندیشه
است. یکی از این افراد نشده ها پرداختهاست به این اندیشه

تأثیرگذار خواجه نصیرالدین طوسی است. در خصوص 
های خواجه در دوره ایلخانی مطالعات مختلفی صورت اندیشه

که در هر دو گرفته که عمدتاً مشتمل بر دو دیدگاه کلی است 
های فلسفی و علمی شده دسته عموماً سعی در معرفی دیدگاه

ری روی جامعه و حکومت ایلخانان های نظکه بیشتر از جنبه
عنوان مشاور و با توجه به تأثیر گذاشته و نقش عملی خواجه به

کمتر مورد  در امور اوقاف کشور یو یهاتیمسئولو  اختیارات
های دسته اول که به بررسی اندیشه است.توجه قرار گرفته

ابوالفضل دیساند؛ مانند: سیاسی، فلسفی و اخالقی خواجه پرداخته

 نیرالدیدر نظرگاه خواجه نص یطبقات اجتماع»ی در رضو
وقف  گاهیجا»در  زادهلیاسماع صدراهلل ی وزدیا نیحس؛ «یطوس

دسته دوم هم به نظریات «. لخانانیدر عصر ا عیدر توسعه تش
اند؛ مانند: فاطمه رجبی در علمی و هنری خواجه پرداخته

؛ «یطوس نیرالدیخواجه نص شهیدر اند یهای هنر اسالممولفه»
خواجه  عناصر گوهری هنر اسالمی در اندیشه» در یحسن بلخار

در مورد معماری و شهرسازی دوره ایلخانی و اندیشه . «نصیر
صورت جامع و کلی انجام ها نیز مطالعاتی بهحاکم بر آن

است. در برخی کتب که مربوط به شهرسازی در تاریخ نگرفته
دوره ایلخانی شده یا  باشد اشاراتی به شهرهایایران می

صورت کلی به تأثیر بزرگان و وزرا ایرانی در ساخت برخی به
ا توجه به مطالعات است. ببناهای شاخص این دوره اشاره شده

خواجه در دوره  گاهیجاهای هنری و هندسی، انجام یافته، اندیشه
در خصوص  یامطالعهی و معماری ارزشمند این دوره؛ لخانیا

 یلخانیدوره ا یو شهرساز یخواجه در معمارهای اندیشهنقش 
(. با این وجود، این مقاله برای 1است )شکلانجام نگرفته 

بر آرا فلسفی، علمی بار در پی دستیابی به نظریات مبتنینخستین
های حاکم بر معماری و و هنری خواجه و بررسی اندیشه

به تأثیر شهرسازی دوره ایلخانی بوده تا پس از بررسی این نتایج 
های خواجه نصیر بر معماری و شهرسازی دوره ایلخانی اندیشه

 کند. دست یافته و نقش وی را در تحوالت این دوران بررسی

. مطالعات انجام یافته و کمتر صورت گرفته در خصوص خواجه نصیرالدین 1شکل
 طوسی )مأخذ: نگارندگان(

تعالی و سعادت  حوزه سیاست مدن؛
 اخروی–دنیوی

 مطالعات صورت گرفته مطالعات کمتر صورت گرفته

 مطالعات انجام یافته 

 ریاضیات، نجوم، منطق و طب، هندسه

 هنر

 معماری

 شهرسازی
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 . روش تحقیق3

پژوهش حاضر با توجه به سواالت و اهداف از دو بخش تشکیل 
تاریخی قرار -شود. این پژوهش در زمره تحقیقات تفسیریمی

بعد نظری صورت  ازگرفته و روش انجام آن کیفی است که 
 یلیتحل-یفیگونه توصبهپذیرد. مطالعات در بعد نظری عمدتاً می

لف پژوهش مخت یهاکه بنا به ضرورت، در قسمت باشندیم
فضای فرهنگی، اجتماعی، معماری و شهرسازی  یجهت بررس

 بخش است.نگر  بهره گرفته شدهاز مطالعات گذشته ایلخانیان
باشد که از ؛ مروری بر سیر تاریخی موضوع میاول پژوهش

و تحلیل  تاریخ دوره ایلخانیانکتـب، آثار و طریق مطالعه 
الخصوص دو اثر محتوای آثار خواجه نصیرالدین طوسی علی

ای به روش کتابخانه« تحریر اقلیدس»و « اخالق ناصری»
الگوهای تاریخی، ؛ که برای استخراج مولفه گیردانجام می

فرهنگی و اجتماعی، معماری و شهرسازی حکومت ایلخانیان 
دو بخش  شناسی، بهپذیرد. پژوهش از نظر روشصورت می

استخراج  به صاصکه اخت اول گردد. در بخشتقسیم می عمده
بـه روش  یانـدوزاز دادهمفاهیم فرهنگی و معماری دارد از 

ها بر اساس داده یگردآوراست. شده ی استفادهاکتابخانـه
با  طمرتب دیهدف، عقا یبر مبنا بلکه نبـوده یمشخصـ هیفرض

در بخش دوم  قـرار گرفتـه اسـت. یبررس مورد مبحث حاضر،
تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خواجه برای پی بردن به میزان 

در معماری و نصیرالدین طوسی و تحلیل اثرگذاری وی 
مطالعه و  با استفاده از متون کهنشهرسازی دوره ایلخانی 

، بعد از آن یدر دوران وزارت خواجه و حت رانیا یبوم یبناها
تاریخ تقریبی ساخت و معماری بناها و شهرهای دوره ایلخانی 

تطبیقی در قالب مطالعه بناها و -از روش تحلیلیو  شده بررسی
سازی است. برای شاخصشهرهای ساخته شده بهره جسته شده

و تعیین معیارها، اطالعات کیفی در قالب جدولی از بناهای 
شاخص این دوره قرار داده شده و خروجی مدنظر از میزان نقش 

ر منظوگردد. بهها حاصل میهای خواجه نصیر در آناندیشه
ها از بین بناهای شاخص افزایش اعتبار گزینش، انتخاب نمونه

های هر دو بخش با نهایتاً یافتهاست. دوره ایلخانی انجام گرفته
است و نتایج پژوهش پس از تحلیل هم تطبیق داده شده

به این ترتیب محصول است. استخراج شده و در پایان ذکر شده
عماری و شهرسازی دوره تبیین اهمیت و جایگاه م مقاله حاضر،

های خواجه نصیرالدین طوسی در این ایلخانی و نقش اندیشه
بر این اساس نمودار زیر گویای مراحل انجام پژوهش  دوره است.

 (.2)شکلباشد در مقاله حاضر می
 

 . چارچوب نظری مقاله )مأخذ: نگارندگان(2شکل

بررسی تحوالت 
دوران ایلخانی در 

های حوزه
سیاسی، فرهنگی، 

معماری و 
 شهرسازی

چارچوب نظری 

 تحقیق

ساختن مدل 

 مفهومی

پرسش 
 آغازین

تطبیق هر 
 دو مرحله

تاثیر 

هایاندیشه  

خواجه 

نصیرالدین 

 طوسی 
در معماری 

بررسی نقش وزرا و 
دانشمندان 

الخصوص علی
خواجه نصیرالدین 
طوسی در تحوالت 

 این دوران

ها و مطالعه اندیشه
آثار خواجه 

 نصیرالدین طوسی

بررسی اقدامات و  
های اندیشه

تاثیرگذار خواجه 
نصیرالدین در 

معماری و 
شهرسازی دوره 

 ایلخانی

آورد اصلی ره
 پژوهش

 بخش اول بخش دوم

 حوزه تئوری
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 ای در تعالی معماری و شهرسازیرشتهدو فصلنامه علمی مطالعات بین

 وضعیت معماری و شهرسازی در دوره ایلخانی. 4

 یحکومت واقع( .ق.ه 654/.م 1256) ا آمدن هوالکو در سالب
 خیدر تار یلخانیا نام دوره را با نیآغاز شد و ا رانیمغوالن در ا

 رانیبا نفوذ وز(. 4: 1384، و شراتو )گروبه برندینام م رانیا
با فرهنگ  یرانیا به دربار حکام مغول، فرهنگ یرانیکاردان ا

دوره  نینو را در ا یو فرهنگ ختیدر هم آم یشرق و یمغول
 ،دوره نیدر ا یرانیا رانیوز تیوجود آورد. با درابه یخیتار

مورد توجه حاکمان مغول قرار گرفت.  اریبس زین رانیا یگذشته
 وجودبه زین رانیقوم در ا نیا یدر نوع زندگ تأثیر نیا نیهمچن

به  یرو یرانیفرهنگ ا تأثیرتحت ،ینینشچادر یآمد و از زندگ
 ییشهرها آورده و دستور به ساخت یو شهر ینینشکجای یزندگ
تغییر و تحوالت  .(1394نجفی،  و نیا)طالب دوره دادند نیدر ا

وسازهای عصر مغول تنها به معماری بناها محدود نماند ساخت
شهرسازی در . شد بلکه شهرسازی و فضاهای شهری نیز فراگیر

است. ه ل و هماهنگی اجزا با یکدیگر رسیددوره ایلخانی به تعاد
های ارتباطی ساکن و راه این اجزا گذشته از منازل مسکونی افراد

مدارس،  ،جامعی سلطنتی، مسجدای شهری در مقبرهو فضاه
القانون، کتابخانه، بیت دارالسیاده، رصدخانه، بیمارستان، خانقاه،

ن، )فیضی و همکارا انددر بافت شهری فعالیت داشته ... گرمابه و
 لخانان،یدر دوره ا یشهر یهابناها و مجموعه انیبان(. 1396

و  لخانی)ا شاه. 1 :ترکمانان چهار گروه عمده بودند ان،یموریت
اشراف . 3  ؛لیقبا یو لشگر یاشراف نظام. 2 ؛ی(خانواده سلطنت

ویلبر ) صوفیه وخیعلما و ش ان؛یوانید. 4و  یحکام محل و دارنیزم
 یمهم، مقابر سلطنتجامع، مدارس . مساجد(89 :1374 ،و گلمبک
 انیبزرگ را گروه اول، و بان یشهرها ایو  تختیپا یو بازارها

 یبعد یهارا گروه یو خدمات یمذهب یمدارس و ارسن ها
  .(1389)حبیب،  دادندیم لیتشک

 بندیبه گواه متون این دوران، معماران و مهندسان در طبقه
اما  شدند؛های متوسط اجتماعی محسوب میاصناف، از گروه

و در این دوران، ه و جایگاه نبود معماران محدود به این مرتبـه
بنابراین . معمارانی دیگر با مراتب متفاوت اجتماعی حضور داشتند

ثیر أبسته به جایگاه معمار و با توجـه بـه شـرایط، نقـش و تـ
اخالق »است. معماری متفاوت بوده وی در سـاخت آثـار

متوسط و  ،(شرافتمندانه)روه شریف ها را به سه گپیشه «ناصری
(. 69: 1387، طوسی) کندتقسیم می (ارزشپست و بی) خسـیس

قرار متوسط اصناف در این مرتبه  معمـاران و مهندسـان و سـایر
گذر از عصـر در این دوره و با (. 358: 1386فرخی، ) داشتند

و اقسام آن  اتیاضیتازه در دانش ر فـاتیترجمـه و ظهـور تأل
و صـناعات  یعلـوم نظـر ـقیتلف که منجر به ماننـد هندسـه،

)عباسی  شـد یپس از سـده چهـارم هجـر گر،یکدیبـا  یعملـ
 مفهوم دانـش هندسـه و رابطـه ن،یهمچن(. 1397و همکاران، 

ماحصل  که گشـت نیـیتب یبه صور گونـاگون زیبا آن ن یمعمار
هاى و سازه هیابن ساخت در یآن، کاربرد قانونمند قواعد هندسـ

د بـود متعـد یهارصدخانه یبنا ه،یابن نیگوناگون بود. از جمله ا
 در سراسـر یو با بهره از قواعد هندسـ دانانیاضیری ـاریکـه بـا 

نقش  نیتریکاربرد (.232: 1379 وز،ی)ا ساخته شد رانیا
 نیا( در تمام رانیمحاسبان و کاتبان )دب یریتعبدانان و به یاضیر

ساخت بوده است. علم حساب  ندیدوران، کاربرد حساب در فرا
و  یریگچون اندازه یدر امور محاسبات و عمارات غالباً هیابن

 داشته است دکاربر مصالح و دستمزدها یساختمان یبرآوردها
  .(1390)طاهری، 

معماری و  تأثیر خواجه نصیرالدین طوسی در. 5

 شهرسازی دوره ایلخانی
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منطق  «امیخ» دیاز عقا یرویپ بـا (،هـ.ق597-511) «یطوس»
که منجر به  دانست گریکـدیبـه  وسـتهیپ یرا امـور یاضیو ر
 آن شـد. یعلمـ مفهـوم بـه «ـتیّاصـل عل» یگـذارهیپا

به ابزار  توجه که بـااست گرا هندسه مفهومهندسه طوسی، 
چهارگانه انسان  نفوس او و یادراکـ یهـاوهیانسان، ش کادرا

شناخته  «یهندسه انسان» عنواننهاده شده اسـت و بـه انیبن
« هندسـه»قسم،  نیدر ا(. 57/63: 1393، کـار)نقـره شـودیم

و مقدس است.  یاله یتیو هو نینمادی تیمـاه یدارا
)حکمـت( را  یفلسفه اسـالم دیمعناگرا، عقا پردازانهینظر
 ریاند و دانش اخثر بر علم هندسه دانستهوم میمستق صورتبـه
 ندینمایمحسوب م یاز اقسام حکمت وسط یکیعنوان به را

تر درباره نقش همانطور که پیش (.1397)عباسی و همکاران، 
های دیوانیان و علمای عصر ایلخانی در ساخت بناها و مجموعه

م در کاح هایو نقش نماینده ؛طور عاممذهبی و خدماتی به
طور خاص اشاره شد، هوسازها بنظارت بر کار معماران و ساخت

با توجه به  توان به نقش پررنگ خواجه نصیرالدین طوسیمی
ماری و شهرسازی این دوره در معوی  جایگاه علمی و سیاسی

های اندیشه تأثیربا توجه به مطالعات صورت گرفته پی برد. 
را  انشهرسازی ایلخانیمعماری و در  الدین طوسیخواجه نصیر

نفوذ . 1مورد بررسی قرار داد: عمده  بخش هفتتوان در می
در دربار ایلخانی برای تشکیل دولتی متمرکز باعث شد خواجه 

و ساکن شوند که خان مغول جمع  ییمردم گرداگرد شهرهاتا 
خواجه  (.82: 1391 ،یبی)حب بود دهیآن استقرار و مقام گز در

کالن  یهاپروژه یبرخ یریگشکل ندیو اشراف بر فرا یسرپرست
« البّرابواب»و  گرفتدوران را بر عهده  نیا یو فاخر معمار

که با الهام از اماکن مقدس و متبرک و  ویژگی دیگری است
ی با یاز بناها ها نیز ترکیبیرفاهی که این -مراکز علمی

زاده و )مهدی عملکردهای مختلف بودند، شــکل گرفت
و خواجه  یطوس نیالدریخواجه نصنقش . 2 (.1394ناصری، 

در آشنا کردن حاکمان مغول با  یاهلل همدانفضل نیالددیرش

 یاجتماع ،یهنر ،یاز نظر فرهنگ سیاست تابع مذهب اسالم که
قرار  رانیا یگذشته تأثیرها را تحتآن یشهرساز نیو همچن

از جمله  یعناصر مهم اسالمخان با مسلمان شدن غازان. ادد
قرار  شتریمورد توجه ب یلخانیا یمدارس، مساجد در شهرساز

 با .قه. 7 قرن در. 3 .(58: 1391)نقره کار و همکاران،  گرفت
 گسترش گسترده ســطحی در موقوفات ایلخانان آمدن کار روی

بخصوص پس از مسلمان شدن  آمدند وجودبه و یافتــه
ود که نام دولتمردان بــ این هاآن خاص ویژگی ؛خانغازان

 (.1394 ،یو ناصر زادهمهدی)کردند ایلخانی را جاودانه می
سبب که بر امور وقف  یطوس نیرالدیثر خواجه نصوم استیر

شوند و در دفاتر ضبط گردد.  ییشناسا گریبار د یشد امالک وقف
 هنری مراغه-ی علمی و ایجاد کانون علمیتشکیل حوزه. 4

های تنها نمونهنه، با استقرار این کانون توسط خواجه نصیر؛
تمدن ایرانی در شهرهایی که رو به ویرانی نهاده بود، گردآوری، 

منجر به بازگشت بزرگان و ، بلکه شدمتمرکز و حراست 
ای پناه ه پس از حمله مغول هر یک به گوشهدانشمندانی شد ک

 یاز بناها یاریدر بس یسطو ماتیاز ترساستفاده . 5 برده بودند.
به همراه و فرم کالبدها،  ناتیدر نقوش تزئ یلخانیدوره ا

از اصـول  یـرویپ با اضو پوشش ف ناتیدر تزئ ییهاینوآور
استفاده اشکال  یهندس بیترک از یناشـ شناسـانهییبـایز

که در بسیاری از طوریهب. (192: 1380 )اوزدورال،است شده
در دو  ذکر شدهبناهای دوره ایلخانی از مبانی هندسی خواجه 

« القطاعالقناع عن اسرار شکلکشف»و  «یدسیتحریر اقل»کتاب 
کارگیری هب(. 24: 1381 ،یچاوشــیــانیآقا) استاستفاده شده

دانش هندسه و ریاضیات خواجه توسط معماران چه در زمان 
عث تحولی عظیم در معماری ایلخانی شد. خود و چه در آینده با

استفاده از این هندسه در تزئینات آجرکاری و کاشیکاری بناها 
ساز که این دستاوردها زمینه ات استتأثیرای از این گوشه

باالخص در عهد سلطنت هایی در معماری ایران پیشرفت
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 ای در تعالی معماری و شهرسازیرشتهدو فصلنامه علمی مطالعات بین

در جدول زیر و پدیدار شدن مکتب معماری تبریز شد. خان غازان
 .(1)جدول ذکر شده است مواردنمونه ای از این 

 (مأخذ: نگارندگان)طوسی در تزئینات معماری دوره ایلخانی  نیالدریخواجه نصات تأثیرایی از نمونه. 1جدول

 ارتباط محل بنا زمان ساخت نام بنا ردیف
 گنبد سلطانیه  1

 (اُلجایتو آرامگاه)
 قدیم شهر باروی داخل م1302-1312

 سلطانیه
گنبد  یدرون بنا ناتیتزئ در استفاده از هندسه خواجه

 به هندسه دنیاز دَوَران مربع و رس میروش ترس» هیسلطان
 (368، ص)رساله تحریر اصول اقلیدسی« یضلعهشت

 
 تصاویر

  

 مسجد ملک زوزن 2
 )تصویر سمت راست(

 خواف، شهرستان در ه.ق.7قرن 
زوزن  جلگه بخش

  متروکه روستای

 و آجر لعاب دار  یآجر ناتیاستفاده از هندسه خواجه در تزئ
 یدسیاقلل اصو ریمسجد ملک زوزن بر اساس رساله تحر در

 (366)همان، ص« ضلعیهندسه پنج»

 مسجد اشترجان
 )تصویر سمت چپ(

 (اشترجان) ایمانشهر در ه.ق.7قرن 
 است.شده  اصفهان واقع

  تصاویر

 حدفاصل ایمحله ه.ق.7 قرن ییحیبقعه امامزاده  3
  ری خیابان غربی-شرقی

 بیشمسه و صل یهایاستفاده از هندسه خواجه در کاش
 ییحیبقعه امامزاده 

  تصاویر
 

را در معماری  عنوان منجمبه نصیرالدین طوسی خواجهنقش . 6
 شانی. اول مداخله اتقسیم کرد زیمتما اًدر دو حوزه نسبت توانمی

 ؛نباشد ایباشد  یکه موضوع آن نجوم نیدر ساخت بناها، فارغ از ا
 اتیلزمان مناسب )طالع سعد( شروع عم اریو اخت نییتعمانند 

 که سمت قبله در بناها نییو تع یشمارکارکرد گاه ،یساختمان
. است یاسالم ینجوم در معمار ینیو آئ یکاربرد عمل نیترمهم

که موضوع و کارکرد  ییدر ساخت بنا شانیدوم مداخله احوزه 

ه.ق.( که  607) رادکان لیم ایبرج . 1؛ مانند: است یآن نجوم
شمال  یلومتریک 26شمال مشهد و  یلومتریک 74در فاصله 

 و شتوجود دا چهیدر 12 آن ریدر زواقع شده و  چناران یغرب
 یعنیکننده سال  نییماه تع 4کردن آغاز  دایبه منجمان امکان پ

که  یتمام سال، زمان در. دادیرا م یمهر و د ر،یت ن،یفرورد
را بر دو  هیتوان آفتاب و سایرسد، میبه اوج خود م دیخورش
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 ای یروز نجوممیشوند و نیاندازه م کیکه به  دیبرج د وارید
 دهند.یهنگام اذان ظهر را نشان م

در غرب مراغه  یاتپه یروه.ق.( که  657. رصدخانه مراغه )2
از سدس  یو بخش مختلف یهابخش یهایامروزه تنها پکه 
 رصد مخصوص فقطرصدخانه این  .استماندهیآن باق یسنگ

 ترشیگسترده بود که ب یسازمان علم کی و نبود ستارگان
مراغه،  نهرصدخا طهدر محو. شدیدانش درس داده م یهاشاخه

-ختهیر کارگاه کی ،یبرج مرکز کیاز جمله  یواحد معمار 16

چند  و برج مستقل 5 ،یت نجومالآ ساخت ابزار و یبرا یگر
  (.172: 1366 ورجاوند،) وجود داشت بزرگ یبنا

توان در تأثیراتی که ساخت این بناها در بافت شهر داشت را می
سیاست، علم تلفیق سه موضوع مهم . 1بخش خالصه کرد:  9

عامل افزایش جمعیت . 2؛ و مذهب در قالب یک مجموعه بنا
آموزشی  شــهر با توجه به گستردگی امکانات و خدمات علمی و

دهی بافت شهر به سمت جهت. 3؛ المللی مجموعهآن و جنبه بین
تأثیر نمادین بر سازمان فضایی شهر با قرار . 4محل ساخت بنا؛ 

اختصــاص عرصــه بزرگــی از . 5؛ گرفتن در نقطه مرتفع آن
 خدماتی حومه شــهر به کاربــری آموزشــی، درمانی و

های مسافران و )بیمارستان و مرکز آموزش پزشکی، اقامتگاه
های رفاهی در مجموعه، از طریق ایجاد مکان. 6(؛ مهمانان

. 7؛ استو دولت ایلخانی بوده المللی شــهرهای بینجنبه بیانگر
ی ساخت مجموعه بناهای وقفی در دیگر شهرهای الگویی برا

نمونــه بــارزی از . 8؛ شودمحسوب می ایران دوره ایلخانی
. 9؛ استتنگاتنگ وقف و شهرســازی بوده پیونــد و ارتباط

مغوالن در زمان اوج  بیانگر شــکوه و عظمــت ایلخانان
 .(1394زاده و ناصری، )مهدی استدر آسیا بوده هافتوحات آن

جدا از تأثیر مستقیم خواجه و نقش حکومتی وی در معماری و 
شهرسازی، خواجه نصیرالدین طوسی در آثار فلسفی خود نیز 

تواند مبانی را مطرح کرده که در امر شهرسازی و اداره شهری می

 ستیبایها متیفعال یمحور تمام ،یدر شهر اسالمموثر باشد. 
عرصه یدر تمام دیاصل با نیمعطوف به اصل عدالت باشد و ا

 ی وری)جوانش شود تیو از جمله، مسکن رعا یهای زندگ
 یالزمهخواجه عدالت را اکمل فضایل و  (.1396 ،یاالسالمثقه

ی و فقدان محبت را علت احتیاج به عدالت حفظ نظام اجتماع
. از منظر خواجه وجود محبت (259: 1360 ،ی)طوسدانست می

جر به اتحاد مردم و حکومت شده که و عدالت از سوی حاکم من
تواند در امر امری ضروری در اداره جامعه است و این عدالت می

توان سازندگی شهر نیز وارد شود. نمود دیگر این عدالت را می
در اتوپیا یا شهر آرمانی پیدا کرد. انسان همواره به دنبال بهتر 

ن، مدینه زیستن بوده بارزترین تبلور این نگاه در زندگی انسا
و در  شودیآغاز م نیاز زم ،یفاراب شهیدر اندکه  فاضله است

)دماوندی و زارعی،  گرددیحد خود، به شهر اطالق م نیکوچکتر
 یابیدست یمسلمان برا شمندانیاند ،یدر فلسفه اسالم(. 1394

خواجه  هدر اندیشاند. کرده یادیز یهاتالش ،یشهر آرمان نیبه ا
 هماهنگی در باور و ویژگی شهر آرمانی بارزترین نـصیرالدین،

معنا و مفهوم  رفتار اهل مدینه است که بی آن، شهر آرمانی
 (. 1394 ،ی)برخوردار یابدنمی

 گیری. نتیجه6

های تأثیر خواجه نصیرالدین طوسی در دوره ایلخانی در عرصه
اخالق و سیاست، تشیع، علم، هنر و معماری بسیار گسترده 

خواجه نصیر با هوشمندی خاص خود خوی ویرانگری است. 
 معماری حوزه درمغوالن را به سمت عمران و آبادانی سوق داد. 

وی از طریق نفوذ  بود؛ موثر بسیار خواجه اقدامات شهرسازی و
آن زمان های علمی ترین کانوندر خان مغول یکی از بزرگ

کشور اوقاف  و اختیاردار را تأسیس کرد یعنی رصدخانه مراغه
شد. این اقدام خواجه پیوند دهنده سه موضوع مهم سیاست، علم 
و مذهب بود که این امر در نهایت منجر به ارتباط وقف با 
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وسیله تأثیر این بزرگان و پذیرش اسالم بهشهرسازی شد. تحت
وقف، ساخت اماکن مذهبی  مسئله یافتن حاکمان مغول و اهمیت

 حمام، مانند المنفعهعام ن بناهاینظیر مساجد، خانقاه و همچنی
 توجه تأسیس موردتازه شهرهای بافت در ...و  انبار آب کاروانسرا،

 هنر به وی خاص نگاه و هندسه در خواجه نظراتگرفت.  قرار
 اعتالی و رشد منجر به حکومتی، دربار در جایگاهش در کنار
 تزئینات و بریگچ کاری،کاشی نظیر وابسته هنرهای و معماری

ساخت رصدخانه مراغه موجب  اقدامات خواجه نصیر وشد.  بناها
رونق حیات شهرسازی و  در نهایتشکوفایی علم هندسه و 

های معماری دوره ایلخانی پیشرفتشد و  معماری ایران
خان و رشد مکتب معماری تبریز الخصوص در زمان غازانعلی

گیری با بهرهاست. این بزرگان  های بعدی مدیون اندیشهدر دوره
و شیوه معماری  در تزئینات بناها از علوم ریاضی و هندسی
سبک نام به عصر ایلخانی جدیدی در سلجوقی، مکتب معماری 

زمینه مکتب معماری تبریز که به نوعی پیش- یلخانیا یمعمار
وجود . در این دوران شهرهای بسیاری بهوجود آمدبه -است
ای از این نمونهکه رشیدی، سلطانیه غازان، ربع؛ شنبندآمد

معماری تیموری، های سبک . به دنبال این سبک،شهرهاست
و  وجود آمدبهصفوی، عثمانی و سبک معماری مغوالن هند 

جدا از تأثیر بازسازی شهرهای مختلف به این ترتیب میسر شد. 
مستقیم خواجه نصیرالدین طوسی در معماری و شهرسازی دوره 

در آثار فلسفی خود نیز مباحثی در رابطه با تأثیر ایلخانی، وی 

عدالت در شهر اسالمی و محوریت آن در شهر آرمانی بیان کرده 
شکوفایی معماری شهری بعد از این دوران، همه رو از این است.

 (.2)جدول مرهون این عصر است

طوسی در معماری و شهرسازی دوره  نیالدریخواجه نصها . تأثیر اندیشه2جدول
 ایلخانی )مأخذ: نگارندگان(

تأثیرات خواجه نصیرالدین طوسی در معماری و شهرسازی دوره 

 ایلخانی

نقش حکومتی 

 خواجه در مقام وزیر

نقش حکمی و  نقش علمی خواجه

 فلسفی خواجه
ها و شــهر مادر آفرینش

 البّرابواب
المللی با اهمیت شهر از منظر بین

هنری -ی علمیتشکیل حوزه
 مراغه

از منظر 
ایدئولوژیک و 

محوریت عدالت  
در امر سازندگی 
شهر که نمودش 

توان در را می
اتوپیا یا شهر 
 آرمانی پیدا کرد.

افزایش جمعیت و 
دهی به گسترش جهت

 شهرها

 و هندسه ماتیاز ترساستفاده 
و  ناتینقوش تزئقالب در ی طوس

-ینوآوربه همراه فرم کالبدها، 
 اضو پوشش ف ناتیدر تزئ ییها

 چه در زمان خود و چه در آینده
توجه به عناصر مهم 
اسالمی در شهرسازی 

 مساجد و مدارسمانند 

خواجه نصیرالدین طوسی نقش 
در ساخت به عنوان منجم در 

که موضوع آن  نیبناها، فارغ از ا
؛ مانند نباشد ایباشد  ینجوم

زمان مناسب  اریو اخت نییتع
 اتیل)طالع سعد( شروع عم

و  یشمارکارکرد گاه ،یساختمان
و  سمت قبله در بناها نییتع

که موضوع و یی ساخت بنا
 .است یکارکرد آن نجوم

اهمیت پدیده وقف و 
افزایش و شناسایی 

 موقوفات

 منابع

 و بهار  1381زمستان ، 45و  44شماره  متوازی از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی، فرهنگ،چاوشی، جعفر، تئوری خطوط آقایانی
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252-189. 
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Abstract 

The architecture and urban planning of any nation is a reflection of the thoughts of the people 

who are influenced by the philosophical thoughts of the thinkers of their era, which will not be 

possible to understand except by studying the works and the historical period of their lives. The 

seventh and eighth centuries AH is the era of flourishing Iranian architecture after the Mongol 

invasion subsided and the formation of an Il-khanate government. One of the most influential 

people of this period is Khajeh Nasir al-Din Tusi. This article tries to explain the architectural 

and urban planning features influenced by these ideas with the aim of carefully studying the 

artistic and geometric concepts of Khajeh and expressing the ideas originating from his 

philosophical and theological foundations. This study also seeks to answer questions such as 

how the impact of his ideas in the architecture of this period by examining the writings and 

architectural works. The results of this research emphasize the connection between the 

architecture and urban planning with the philosophical and geometric ideas of him. The type of 

influence of these ideas is such that Khajeh was able to combine the three issues of politics, 

science and religion with the help of his position, and in addition to the theoretical use of 

theological and philosophical ideas in the form of an ideal city, he also directly used from 

sciences such as mathematics, geometry and astronomy to be effective in the construction and 

decoration of Il-khanate buildings and linking endowment with urban planning. 
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