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 (پیروزی فرهنگ بر شمشیر) هشتممطالعات اجتماعی پایه  – 16درس  خالصه
 

 ها، شهرهای آباد ساختند؟نیاکان ما چگونه بر روی ویرانه

 :کردندسعی می هابزرگان ایرانی در دربار مغول

  مانع خونریزی بیشترآنان شوند.  و مغوالن را مهار کنندخوی خشن و ویرانگر 

 آنها را با فرهنگ و تمدن اسالمی آشنا کنند.  

 داری را به آنها بیاموزند.راه و رسم کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 خواجه رشیدالدین             

 فضل اهلل همدانی               

 

 

 

 

 

 
 علیرضا تاجیک –گروه مطالعات شهرستان آق قال )استان گلستان( 

                                       

 خواجه نصیرالدین طوسی

به  هالکوتشویق بود. از کارهای ارزشمند او  هالکو خانمشاور 

 بود.  ساخت رصدخانه مراغه

 ود.مجهز ببزرگی، رصدخانه مراغه به وسایل اخترشناسی و کتابخانه 
 

 خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی

 بادیآ و عمران به بسیاری عالقه وراه یافت  ایلخانانبه دربار  پزشکبه عنوان 

 .داشت خیریه کارهای انجام و

 مؤسسات مختلف بود که شامل تبریزدر  ربْع رشیدیبنای  از کارهای مهم او

ای این بن خواجهشد. می مانند مسجد، مدرسه، بیمارستان، خانقاه و کتابخانه

وقف اشتغال داشتند،  عظیم را که تعداد زیادی از عالمان و پزشکان در آن

 . کرد

 .ستاالتواریخ رشیدی  جامع معروفترین کتاب خواجه رشیدالدین فضل اهلل

 

 : ایلخانان شدن مسلمان

و  به دین هنوز آنها از ایعده ؛نداشتند واحدی دین آوردند هجوم ایران به که هنگامی مغوالن

 بودند. مسیحیتدین و بودایی  آیین پیرو دیگری گروه و داشتند اعتقاد خود گذشتگان آیین

 شدند. مسلمان و درآمدند اسالم دین به ایلخانان ،ایرانی وزیران و کوشش عالمان اثر بر
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 هنر و معماری به ایلخانان توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مندی جانشینان تیمور به معماری و هنرعالقه

           .نداد ادامه خونریزی و جنگ در را پدر راه تمدن ایران و فرهنگ تأثیر تحت تیمور پسر شاهرخ

 انتخاب شد. تیموریان پایتختی به هرات او در زمان

 شد ساخته هرات در فرمان او به متعددی هایکتابخانه و مدارس.  

 ،بنا کرد )ع(رضا امام حضرت حرم جوار دررا  گوهرشاد سجدمهمسر شاهرخ،  گوهرشاد. 

  کردند شایانی خدمت فارسی ادب و زبان به پیشرفتتیموریان. 

 شد. شکوفا خوشنویسی و (نقاشی) نگارگری هنر ،تیموریان دوره در 

 ،یرزامبای سُنقُر سفارش به که است شاهنامه کهن هاینسخه تریننفیس از یکی سُنقُریبای  شاهنامه

 . شد تذهیب و نگارگری تیموری شاهزاده

 .دارد فراوانی اهمیت ،هنری ارزش و آراییکتاب نظر از اثر این

 علیرضا تاجیک –گروه مطالعات شهرستان آق قال )استان گلستان( 

 غازان خان:

 امور اصالح به اقدام ،همدانی رشیدالدین فضل اهلل خواجه خود، وزیر راهنمایی و تشویق به 

 . کرد قضایی و مالی ،اداری

 کوشید بسیار تبریز آبادانی و عمران برای . 

 بیمارستان، مهم مانند بنای دوازده با تبریز در غازان( گنبد) شنْب او، روزگار به 

 . شد پا بر...  و کتابخانه مدرسه، کاخ، مسجد،

  هزینه تأمین برای ایگرمابهآن  کنار در و بزرگ مسجدی شهرها از بسیاریدر 

 ه شد.ساخت مسجد دارینگاه
 

 خان جانشین غازانسلطان محمد خدابنده )اولجایتو( 

 ،فضل اللّه خواجه رشیدالدین وزیرش پیشنهاد به او *

  .کرد منتقل سلطانیه به را پایتخت

 هک کرد بنا خود برای آرامگاهی شهر آن در اولجایتو *

 شاهکارهای از یکی و معروف است سلطانیه گنبد به

 آید.می شمار به اسالم جهان در معماری
 

 ایلخان مغول ابوسعید آخرین

ی ساخته شد در این دوران بناهای باشکوه

-ایوانو  بلندی گنبدهاو  عظمت از نظرکه: 

  کم نظیر هستند. ها

 زیبا و  کاری هایکاشیو گچ بری و 

انگیز این بناها نشان از ذوق و نبوغ  اباعج

 معماران ایرانی دارد.
 


