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)درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،97/06/01 :ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ(97/12/04 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻋﺼﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن از ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای
دارد و ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎری از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و اﺳﻼم ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی
رازی در داﻣﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻣﯿﺮان و وزﯾﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎرا و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪارس
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اﺳﺖ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (324ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﺪرﺳﻪ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻬﻢ ﻗﺮون
ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﺼﯿﻞ و وﻋﻆ
و ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺘﺎدان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺷﻤﺎر و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش دارد روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ،ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آن در ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻫﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ
 .1اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان " ﺗﺤـﻮﻻت آﻣـﻮزش و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ اﯾـﺮان دورهی
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ) 389-279ق(" اﺳﺖ.
 .2داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی؛
Email: elham.f.77@gmail.com

 .3اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی )ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت(؛
Email: sepehran55@gmail.com
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در ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻈﻢ در
زﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﭼﻨﺪی از وﺟﻮد ﻣﺪارس در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﻠﻤﺮو
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﮐﻪ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻬﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪارس داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺦ ،ﺑﯿﻬﻖ ،ﺑﺨﺎرا و
ﻫﺮات ﻧﯿﺰ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ دوره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﺟﻮد ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ
دوره در اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و اﺣﺘﺮام
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻏﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﺳﺎس ﺗﺤﺼﯿﻼت در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺗﺎ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺗﻮأم ﺑﻮد و ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ادﺑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت دو ﻧﻮع
آﻣﻮزﺷﮕﺎه وﺟﻮد داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد
و دو دﯾﮕﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ وﯾﮋه دورهﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش ﺑﻮد .در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻗﺮآن
و واﺟﺒﺎت دﯾﻦ و ﺳﯿﺎق ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻣﺪارس ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و
ﻋﻠﻢ رﺟﺎل و اﻧﺴﺎب و اﺧﻼق و ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﺪارس
ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯿﺎن و ﻋﻠﻤﺎء و اﺻﺤﺎب دﯾﻦ اداره ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎﻧﯿﺎن و ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺘﺸﺎن اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺬﻫﺐ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﻧﮑـ  :ﺳﺎﻣﯽ.(35 ،
ﭘﺲ از ورود و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﻼم و ﻧﻔﻮذ زﺑﺎن و ﻣﻌﺎرف ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزﺷﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﯿﺖاﻟﺤﮑﻤﻪ ﻫﺎ و داراﻟﻌﻠﻢﻫﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺪه دوم و اواﯾﻞ
ﺳﺪه ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ .زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺪارس در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ ،وﻟﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺮای
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﯽ درس و ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآﻣﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ از ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ و ﻗﺒﻞ از وﻻدت ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ ) (485-408اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (324ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﻔﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺪرس ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﮐﻮی
ﺳﯿﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ.
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در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در آﺛﺎر
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺷﺎراﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺎﺟﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد )ﻧﮑـ  :ﻧﺎﺟﯽ .(338-336 ،ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻠﮑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم در
دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﻋﻠﻮم ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :ﻣﻠﮑﯽ .(122 ،ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻌﺮوف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋﺮاﻗﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﺪارس ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻪ«
)ﻧﮑـ  :ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻌﺮوف (132 ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻮﺷﺎزاده در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزش و
ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻋﺼﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ )دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر«
)ﻧﮑـ  :ﮐﻮﺷﺎزاده (50 ،ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﻼد ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ اوّل ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد )ﻗﺸﯿﺮی،
ﻣﻘﺪﻣﻪ .(18 ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،وﻋﻆ و اﺳﮑﺎن اﺳﺘﺎدان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻋﻠﻢ ﺑﯽﺷﻤﺎر و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﻪﻫﺎ را اوّﻟﯿﻦ
ﻣﺪارس در ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ذﻫﺒﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﻼم ،ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﻠﮏ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﺪارس ﻣﯽداﻧﺪ )ﻧﮑـ  :ذﻫﺒﯽ .(246 ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﻮاب
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ -ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ در ﺳﺎل
 408ﻫﺠﺮی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ داﺷﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼب راﺗﺒﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از آن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ راﺗﺒﻪای
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺳﺒﮑﯽ .(136 ،ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮی ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﭘﯿﺶ از ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺗﺒﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪارس ﻗﺒﻠﯽ را از زﻣﺮه ﻣﺪارس ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ
و ﺑﻨﯿﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮاﺟﻪ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﺳﯽ ) (480/2اﺣﻤﺪ ﻣﺆذن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری در ﺳﺎل  470در
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و دو ﺳﺎل ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﺑﺮ ﻣﻨﺎره ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ اذان
ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ )اﻻﻧﺴﺎب (658/5 ،ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

اﻣﺎم ﺟﻤﺎل اﻻﺳﻼم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻮران )ﻣﺘﻮﻓﺎي  (519ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽداد .در ﭘﯽ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻗﻤﺮي ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺮي از ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﺑﺮﺟﺎي ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان و دارای ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﻮد ،ﺷﻬﺮ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻓﻨﺪق .(158 ،در ﻧﯿﻤﻪ اوّل ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﻬﻮر
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﯿﻬﻘﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (324ﻣﻔﺘﯽ ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن  -ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﭘﺮداﺧﺖ -ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ )ﻫﻤﺎن158 ،و.(256
اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ آن وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ دو ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ :ﯾﮑﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ
ﺑﯿﻬﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  324ﻫﺠﺮی درﮔﺬﺷﺖ و دﯾﮕﺮی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  414ﻫﺠﺮی ﻓﻮت ﮐﺮد )ﻓﺎرﺳﯽ،
 .(130ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺑﻬﺎم اﻓﺰوده ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
درﮐﻮی ﺳﯿﺎر در ﺑﯿﻬﻖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮی ﺳﯿﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .ﮔﺰارﺷﻬﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﻬﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  324ﻫﺠﺮی ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﻓﻨﺪق )ﻧﮑـ  :ص(104
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺷﻌﯿﺐ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  324ﻫﺠﺮی ﮐﻪ از ﻣﻔﺘﯿﺎن ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و
اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻣﺪﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ در ﺳﺎل
 408ﻫﺠﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﯾﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﻣﺮدی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ادﯾﺐ و از اﺻﺤﺎب ﺧﻮشﻧﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد )ﺳﺒﮑﯽ،
 .(175-169/3ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در روزﮔﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽزﯾﺴﺖ و از ﻧﺰدﯾﮑﺎن
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻠﻌﻤﯽ وزﯾﺮ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (329و از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد .وی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را
ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد )ﻗﺸﯿﺮی.(18،

ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ دوران اﺳﻼﻣﯽ
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ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  320ﻫﺠﺮی
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ) (421-387از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (414آن را
ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺮد و از داراﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﮑﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﺧﺘﯿﺎر
اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :اﺑﻦ رﺟﺐ.(169/3 ،
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت و ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﺰارش
ﻫﻤﺸﻬﺮی او ،اﺑﻦ ﻓﻨﺪق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ در ﮐﻮی ﺳﯿﺎر )ﺳﮑﻪ( ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ )ﺑﯿﻬﻘﯽ.(274،
ﻧﻈﺎم اداری و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ
ﮐﺎر آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻣﺆﺳﺲ
و ﻣﺪرس ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮی ﺳﯿﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،اوﻗﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻗﺴﻤﺖ :ﺗﺪرﯾﺲ ،اﻣﻼی ﺣﺪﯾﺚ و وﻋﻆ و ارﺷﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد )ﺑﯿﻬﻘﯽ .(172،در اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ )ﯾﺎﻗﻮت .(243/2 ،ﺗﺪرﯾﺲ را دو ﮔﺮوه
ﻣﺪرﺳﺎن و ﻣﻌﯿﺪان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻌﯿﺪ ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪه درس ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﮔﺮدان را
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﺮد )ﺳﺎﻣﯽ .(38 ،اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ از
ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪرﺳﺎن
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ) (69-55ﺗﺪرﯾﺲ در
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ
روزﮔﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و اﻣﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻤﺎل ﺑﺮ ﮐﺘﺐ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )اﺑﻦ اﺑﯽ
اﺻﯿﺒﻌﻪ (439/1 ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ را ﺑﺮای ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﻓﻼﺳﻔﻪ در دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
ﮐﺘﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و
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ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارس دارای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در
ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻓﻨﺪق.(102 ،
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻃُﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﯿﻨﺶ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ از ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد :ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع را در ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻗﻔﺴﻪ ﯾﺎ
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﻐﺪاد و
ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت رواج داﺷﺖ )اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ.(102 ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در دوره ی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ و
ﮐﺎرﮐﺮدی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻣﺮوز داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺣﻀﻮر ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ
ﻓﺮﻗﻪای ﺧﺎص ﺑﻮد و ﻋﻘﺎﯾﺪ آن ﻓﺮﻗﻪ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد )ﻋﺶ .(78 ،ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت و
ﻧﻈﺎم اداری ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ،ﮔﺰارش روﺷﻨﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،اﻣﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪارس ﺑﻌﺪی ﺷﺪ .ﺗﺠﺎرت ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﺠﺎرت ﮐﺘﺎب اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎﺟﺮان،
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢِ ورّاق ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد )اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ .(56 ،1346 ،ﮐﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری از روی
ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺘﺎب را داﺷﺖ در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﺮداری از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻓﺮدی را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺒﮑﯽ ،در ﺧﺎﻧﻪ
اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ
ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ )ﺳﺒﮑﯽ .(113 ،اﻫﺪای ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ
اﻣﯿﺮان ،وزﯾﺮان و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ از راهﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺼﺎدره ﮐﺘﺎب ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﯽ اﻧﻘﺮاض
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﻏﺰﻧﻪ ،ﺗﺨﺘﮕﺎه ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ )ﯾﺎﻗﻮت،
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 .(2428/6ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺼﺎدره ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺎﮐﻤﺎن و اﻣﯿﺮان ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ را از
دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ.
ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
روﺷﻬﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭼﻨﺪی در ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﺎدان و آﻣﻮزﮔﺎران در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارس و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺷﻤﺎری
از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﯿﻮه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺰارش روﺷﻦ و
دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
آﻣﻮزش از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد:
 .1ﺣﻠﻘﻪ درس از ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد در ﭘﺎی ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﻮار ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽداد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﯾﺮه
ﺑﺮ دور او ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺻﺤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد در ﭘﺎی آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد )ﯾﺎﻗﻮت .(256/1 ،اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳُﺪّه ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ )اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن.(588 /1 ،
 .2ﺳﻤﺎع از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ در آن دوره ﺑﻮد .ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ را آن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد درس را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ و از ﺣﻔﻆ
ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﺪ )ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی.(274/12 ،
 .3اﻣﻼ روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺳﻤﺎع ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺷﯿﺦِ ﻣﻤﻠﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ
ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﻼ ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻃﻼب زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﻣﺴﺘﻤﻠﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﺦ را ﻋﯿﻨﺎً ﺑﺮ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻦ رو او را ﻣﻌﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﺘﻤﻠﯽ ﮔﺎه ﮔﻔﺘﺎر ﺷﯿﺦ را ﺑﺮای ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد )ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ،ادب اﻻﻣﻼء و
اﻻﺳﺘﻤﻼء.(354 ،
 .4ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﯿﺰ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در
ﺣﻀﻮر اﻣﺮا ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻓﻘﻪ ،ﮐﻼم و ادب
ﺑﻮد .ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻨﺎﻇﺮهای داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر اﻣﯿﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .از ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﺳﯽ ) (339ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﮔﺮم ﺑﻮد و اﻣﯿﺮ و رﯾﯿﺲ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻮّق آن ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

اﺳﺘﺎدان و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ
ﺷﻤﺎری اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺳﺮﺷﻨﺎس در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﺎﺿﻞ و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻧﺰد
اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎدان ﻓﺎﺿﻞ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ
از آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﻟﺴﯿﺎق ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎق ﺻﺮﯾﻔﯿﻨﯽ و ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﺳُﺒﮑﯽ
ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان از اﻓﺮاد زﯾﺮ ﯾﺎد ﮐﺮد:
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻤﯿﻤﯽ ) ،(430-349اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﻣﺆذن ) ،(470-388اﺑﻮاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻮذن )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ،(474اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺟﻮﯾﻨﯽ ) ،(478-419اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺑﯿﻮردی )ﻣﺘﻮﻓﺎی
 ،(494اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻧﺼﺎری )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (512و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﻮﺷﻨﮕﯽ ).(543-463
اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و اﯾﺮان در ﻗﺮن
ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی از ﻣﺪرﺳﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺸﻬﻮر و ﻧﺎﻣﺒﺮدار اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .وی از ﻣﻌﺎرﯾﻒ
ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺷﻌﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺎﺑﺮ ﻓﻀﻼی دﯾﺎر در درﺳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺮاب و ﻣﻨﺒﺮ و ﺗﺪرﯾﺲ و ﺧﻄﺎﺑﻪ و ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺬاﮐﺮات
دﯾﻨﯽ در روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وی ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ دﻫﺮیﻫﺎ و ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺬﻫﺒﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻘﻦ و ﻣﺘﯿﻦ ﻣﯽداد )اﺑﻦ ﺟﻮزی .(19-18/9 ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺰد او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
اﺷﻌﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻇﺮه او ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آن رﻗﯿﺐ ﺧﻮد را از آن ﺑﻪ در ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺳﺒﮑﯽ.(166/5 ،
رﻓﺘﺎر اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ راه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ و
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻮد .اﺑﻮاﺳﺤﻖ ﺷﯿﺮازی اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻤﻘﺘﺪی ﺑﺎﻟﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن آﻣﺪ در ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز
وی آﻣﺪ ،ﻏﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮﮐﺒﺶ را ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭼﺎﮐﺮ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ وی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد
)اﺑﻦاﺛﯿﺮ .(132-131/8 ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ وی اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ )(505-450
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻧﺰد وی ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی آن رﺳﯿﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ ،ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ و ﻣﺤﺪث و ﺻﻮﻓﯽ در
ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ دﻗﺎق در ﺣﺠﺮه ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻣﻨﺰل داﺷﺖ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﺪرﺳﻪ را اداره
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻼن ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎﻏﺬ ،ﮐﺘﺎب و ﻏﺬا ﻣﯽداد و از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان درم و دﯾﻨﺎر
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﺮد )ﺻﺮﯾﻔﯿﻨﯽ .(247 ،اﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺘﺒﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری
)ﻣﺘﻮﻓﺎی  (404از ﮐُﺘّﺎب ﻏﺰﻧﻮی در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺨﺺ در ﺟﺎﻣﻊ
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ﻣﻨﯿﻌﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺠﻠﺲ اﻣﻼء داﺷﺖ )ﻓﺎرﺳﯽ .(133 ،از دﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ،اﻣﺎم
اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸّﺎر ﺧﺮﺟﺮدی ،زاﻫﺪ و ﻋﺎﺑﺪ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد .او در ﻫﺮات ﻧﺰد ﻓﻘﯿﻪ
ﭼﺎﭼﯽ و در ﻣﺮو ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺮﺧﺴﯽ ﻓﻘﻪ آﻣﻮﺧﺖ و در آن ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی رﺳﯿﺪ و در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪ و در ﺳﺎل  543درﮔﺬﺷﺖ .ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎری از او ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻧﺴﺎب دو ﻧﻮﺑﺖ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر از او ﺳﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮده
اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(73 ،اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ) (349-430ﻣُﻘﺮی ،ادﯾﺐ،
ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺤﺪث زاﻫﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  409ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر آﻣﺪ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ
و ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ درﮔﺬﺷﺖ )ﻧﺎﺟﯽ.(338 ،
ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼﻟﯽ ﺑﺎﺧﺰری ،در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر آﻣﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم
وﻓﺎت در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .او ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺻﺎﻟﺢ و دﯾﻨﺪار و ﺧﻮش ﺳﯿﺮت ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد .از اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺷﯿﺮازی و اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان اﻧﺼﺎری و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ واﺣﺪی و اﺑﻮﺗﺮاب ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ
ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮاﻏﯽ و دﯾﮕﺮان ﺳﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮد .ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻧﺴﺎب و ﻓﺮزﻧﺪش از او
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و اﻧﺪی در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر درﮔﺬﺷﺖ )ﺳﺒﮑﯽ،
255 /2؛ ذﻫﺒﯽ.(469/18 ،
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﯿﻬﻘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﺳﺤﻖ
اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ و اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻐﺪادی را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﮑﺎن داده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺟﻮﯾﻨﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (478ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺒﺮز و اﺻﻮﻟﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﭘﺪر ) 434ﯾﺎ  (438ﻋﻠﻢ اﺻﻮل را در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺰد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺳﮑﺎف اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی
 (452ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ )ﺳﺒﮑﯽ.(175-169 /5 ،
ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﺑﻨﺎم و ﺟﺎﻣﻊ اﻻﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻐﺪادی )-340
 (429داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽداد ،از ﺛﺮوت ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻗﻒ
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از اﺳﺘﺎدان و ﻃﻼب ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ )اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن.(203 ،
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﻣﺆذن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ) (470-388ﻓﻘﯿﻪ ،ﺣﺎﻓﻆ،
ﻣﺤﺪث ،ﻣﺴﻨﺪ ،زاﻫﺪ و ﺻﻮﻓﯽ در ﺳﺎل  470در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و دو ﺳﺎل ﺑﺪون
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﺑﺮ ﻣﻨﺎره ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ اذان ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺪﻗﺎت از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و دادن آن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ.(480/2 ،
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺧﺴﺮوﺟﺮدی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (414ﮐﺎﺗﺐ ،ادﯾﺐ و
ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺐ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ وزﯾﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده
اﺳﺖ )ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ.(279 ،
اﻣﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻤﯿﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ) (430- 345ﻣﻘﺮی ،ادﯾﺐ ،ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺤﺪث ،ﺛﻘﻪ ،ﮐﺜﯿﺮ
اﻟﺴﻤﺎع وﺻﺤﯿﺢ اﻻﺻﻮل از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺑﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
درﮔﺬﺷﺖ .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ وراق ﺑﺴﺘﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻠﯽ ﻣﺴﺘﻮر ،ﻋﻔﯿﻒ و ﺛﻘﻪ ﺑﻮد و در
ﺑﻐﺪاد و ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﻧﮕﺎرش ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﻧﯿﺰ
از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎﻧﻘﺎه و دوﯾﺮه ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺗﺮدد
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻧﺼﺎری در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ،ﺑﻪ ﻧﺎم دوﯾﺮه ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﺻﺮﯾﻔﯿﻨﯽ .(522 ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻇﺎﻫﺮاً دوﯾﺮه ﺑﯿﻬﻘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺳﮑﺎف
اﻣﺎﻣﺖ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﺎﺟﯽ.(338،
اوﻗﺎف ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ
وﻗﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﺻﯿﻞ و دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻃﻼب ﺑﻮد و
دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ از ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ در اﯾﻦ راه ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،دارای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،
اوﻗﺎف و ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اوﻗﺎف وﮐﺘﺎﺑﺪار ﺑﻮد .ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی اوﻗﺎف اداره
ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻧﺎﻇﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ او ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ
)ﺳﺒﮑﯽ .(159/4 ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد وﻗﻔﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ،ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻃﻼب ﺣﺪﯾﺚ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ دوات و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اوﻗﺎف و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﻣﯿﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ و
ﻣﺮﻣﺖ دﯾﮕﺮ اوﻗﺎف ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﻣﺆذن )ﻣﺘﻮﻓﺎی (407ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ در ﻣﺪرﺳﻪای ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮده ﻧﻪ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ .(81 ،ﮐﺎر
اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در درﺟﻪ اوّل ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻣﺎﻧﺖداری ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺠﺪ واﻗﻊ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ
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ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺣﻤﺸﺎدی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (388اوﻗﺎﻓﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ )ﺳﺒﮑﯽ.(180/3 ،
ﺷﻤﺎری از داﻧﺸﯿﺎن ﺑﺰرگ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺖ اوﻗﺎف و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻨﺪ .اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺆذن ) (470-388ﻣﺤﺪث ﺻﻮﻓﯽ و از
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﺎﻓﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﻤﺪان ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺑﯿﻮردی
)ﻣﺘﻮﻓﺎی  (494از دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد )ﻧﺎﺟﯽ.(338 ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪارس در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻼﻓﺖ و در
روزﮔﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﺑﻮﯾﮋه در دوران اﻣﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪار و ﻃﺎﻟﺐ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس ﺑﻮد و زﻣﯿﻨﻬﺎ ،دﮐﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﻗﻒ آﻧﻬﺎ ﮐﺮد .ﻣﺪارس در ﮐﻨﺎر
ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻋﻠﻤﺎء و ﻃﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﮔﺎه
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﻣﺪرﺳﺎن را ﻫﻢ در ﻣﺪارس ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دوﺳﺘﺪاری ﻋﻠﻢ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن از ﺣﯿﺎت ﺑﺎرور ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دارد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﻫﺎﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪﯾﻢ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر دارای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻪ ارث ﯾﺎ وﻗﻒ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و در ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و
ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎرج ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻣﺪرﺳﻪ از راه ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و اﻫﻞ
ﺧﯿﺮ وﻗﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺪرس ﺷﺎﻓﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
را در ﮐﻮی ﺳﯿﺎر اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﺮای ﻧﺸﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد و ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻫﻨﮕﻔﺖ از ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮای اداره اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
آن وﻗﻒ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﻪ ،اﺻﻮل ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﮐﻼم ،اﺧﻼق و
ﻏﯿﺮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎدان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ

192

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺲ از وﻓﺎت در آﻧﺠﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻧﯿﺎز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ .از اﺳﻨﺎد و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﯾﻮرش ﻣﻐﻮﻻن از روﻧﻖ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﯿﺎن ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ،ﻋﯿﻮن اﻻﺑﻨﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻃﺒﺎء ،ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺰار رﺿﺎ ،ﺑﯿﺮوت :ﻣﻨﺸﻮرات دار ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻻﺣﯿﺎء1965 ،م.
اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﺳﻼﻣﯿﻪ1337 ،ش.
اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺿﺎ ﺗﺠﺪد ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ.1346 ،
اﺑﻦ ﺟﻮزی ،اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻠﻮک و اﻻﻣﻢ ،ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ :ﻣﻄﺒﻌﻪ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف1358 ،ش.
اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻋﺒﺎس اﺣﺴﺎن ،اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ،ﻗﻢ.1364 ،
اﺑﻦ رﺟﺐ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻐﺪادی ،اﻟﺬﯾﻞ ﻋﻠﯽ ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﻪ ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ،ﺑﯽﺗﺎ.
اﺑﻦ ﻓﻨﺪق ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ )ﺑﯿﻬﻘﯽ( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ ،ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﺣﻤﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر،
ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻓﺮوﻏﯽ.1348 ،
ﺑﯿﻬﻘﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻓﯿﺎض و ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮاﺟﻮ.1362 ،
ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،ﺑﯿﺮوت:
داراﻟﮑﺘﺎب ﻋﻠﻤﯿﻪ1417 ،ق.
ذﻫﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﻼم و ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺸﺎﻫﯿﺮ و اﻻﻋﻼم ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ1409 ،ق.
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﻣﺤﻤﻮد ،وﻗﻒ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ :ﮐﺎوﺷﯽ در ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼم،
ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﺮی ﺷﺎدﻣﻬﺮی ،ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.1374 ،
ﺳﺎﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ» ،1352 ،ﺳﯿﺮ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم« ،در ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻨﺮ و
ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎره  ،126ﺻﺺ.36-35
ﺳﺒﮑﯽ ،اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﻠﻮ ،اﻟﺠﯿﺰه :ﻫﺠﺮﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻻﻋﻼن1992 ،م.
ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ،ادب اﻻﻣﻼء و اﻻﺳﺘﻤﻼء ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﮐﺲ واﯾﺴﻮاﯾﻠﺮ ،ﺑﯿﺮوت1401 ،ق1981/م.
ﻫﻤﻮ ،اﻻﻧﺴﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮه :ﻧﺸﺮ ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﻘﺪﺳﯽ.1357 ،
ﺻﺮﯾﻔﯿﻨﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر )اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎق( ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﻮدی،
ﻗﻢ.1362 ،

ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻬﻘﯿﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ دوران اﺳﻼﻣﯽ
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ﻋﺶ ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ )ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻣﺼﺮ( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺪﷲ ﻋﻠﻮی ،ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.1372،
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻐﺎﻓﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر )اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎق( ،ﻗﻢ :ﺟﻤﺎﻋﻪ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﺤﻮزه
اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﻘﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳﻪ ،ﭼﺎپ اول.1363 ،
ﻗﺸﯿﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻫﻮازن ،رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﯿﺮﯾﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ.1381 ،
ﮐﻮﺷﺎزاده ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﻧﻮدﻫﯽ ،ﺣﺴﻦ؛ ﺑﯿﻨﺶ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ؛ » ،1393ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزش و ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در
ﻋﺼﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ )دورهي ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر« ،در ﻣﺠﻠﻪ :ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﺰرگ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،17ﺻﺺ .52-50
ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻣﻨﺰوی ،ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻟﻔﺎن و
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﯾﺮان.1361 ،
ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻌﺮوف1392 ،ق» ،ﻣﺪارس ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻪ« ،اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﯽ اﻟﻌﺮاﻗﯽ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﯽ و اﻟﻌﺸﺮون.
ﻧﺎﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻤﺪن.1378 ،
ﻧﺮﺷﺨﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨﺎرا ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮﻧﺼﺮ اﻟﻘﺒﺎوی ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺪرس رﺿﻮی،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.1351 ،
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻓﺮخ ،رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ» ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان در ﻗﺮن اول
اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻫﻨﺮ و ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎره .1345 ،50
ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی ،ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻدﺑﺎء ،ﺑﯿﺮوت :داراﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.1983 ،

