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چكيده 
نهادهای آموزشی از جمله نهادهای بنيادی جامعه به حساب می آیند. اهميت نهادهاي 
آموزشی در تأثيرگذاري بر تمدن ها بدان حد است كه بدون نهادهاي آموزشی، هيچ تمدني 
راه به جایي نخواهد برد. از این رو، دانشگاه ها، حوزه هاي علميه، مدارس، پژوهشگاه ها، مراكز 
تحقيقاتي و ... كانون انباشت علم براي تمدن سازي محسوب مي شوند. سرزمين پهناور 
و   علم  اصلي  كانون هاي  از  جغرافيایي،  ویژه  موقعيت  به دليل  دور  سال هاي  از  ایران، 
قرن،  چندین  ایران،  به مدت  سرزمين  كه  اسالمي  دوران  در  مي رفت.  به شمار  فرهنگ 
پيشتاز و پرچم دار فرهنگ و تمدن اسالمي بوده است، فراواني مراكز آموزشی از جمله 
مساجد،  مدارس، خانقاه ها، بقاع، .... در اغلب شهرهاي ایران، مبين گسترش چشمگير 
علم و دانش و وجود هزاران عالم و دانشمند و دانشجویان عالقه مند بوده است. هدف 
مقاله حاضر، بررسی نقش نهادهاي آموزشي در گسترش علم و دانش در دولت اميران 
سامانی )خراسان بزرگ( است. این پژوهش از نوع تاریخی است كه به روش توصيفی- 
تحليلی صورت گرفته و داده هاي آن با استفاده از نظام كتابخانه اي، جستجو در منابع و 
یاداشت  برداري انجام پذیرفته است. بررسي ها نشان می دهد كه نهادهای آموزشی جزئی 
از فرهنگ هر جامعه هستند كه جامعه عصر سامانيان نيز از این قضيه مستثنی نبوده 
است. دوره سامانيان، دوران رشد تفکر عقلی و فلسفی است. رویه مالیم و جهان بينی 
خاص اميران ساماني و احترامی كه نسبت به شعرا، علما و دانشمندان داشتند، باعث 
شده بود كه قلمرو حکومتشان مركز علم و دانش، ادب فارسی، علوم و هنرهای مختلف 
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گردد. مراكز آموزشی در عصر سامانيان از یک سو، استادان و دانشجویان را پيرامون هم 
گرد مي آورد و از سوي دیگر، ابزار پژوهش و بحث علمي را فراهم مي ساخت. سامانيان 
با افزایش مراكز آموزشی، بسيار كوشيدند آموزش و پرورش را همگانی كرده تا آموزش 
مختص یک طبقه خاص نشود. به همين منظور، مراكز بسياری مسؤوليت ترویج آموزش 
و پرورش را بر عهده گرفتند تا همه مردم بتوانند به راحتی علوم عصر خود را فرا گيرند. 
نوشتار حاضر تالش دارد این نهادهای علمی را معرفي و نقش آنها در پيشرفت علم و 

دانش را در عصر سامانيان بيان كند. 
واژگان کليدی: سامانيان، نهادهای آموزشي، خراسان بزرگ

مقدمه 
 آموزش و پرورش از آغاز شکل گيری زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نياز انسان ها 
در رابطه ی متقابل به شکل ابتدایی وجود داشته و بر این اساس، یکی از قدیمی ترین 
مطالعه ی  مورد  اجتماعی،  پدیده ی  هر  مثل  كه  است  اجتماعی  پدیده های  یا  نهادها 
جامعه شناسی قرار می گيرد. در جامعه ی ساده و آغازین، آموزش و پرورش شکل رسمي 
با سن  زندگی، متناسب  تدریج طی مراحل مختلف  به  تولد  از  فرد پس  و هر  نداشت 
می گرفت،  فرا  اجتماعی  محيط  با  را  الزم  سازگاری های  خویش،  اجتماعی  موقعيت  و 
نوجوان با پدر همراهی می كرد و از این طریق مهارت های پدر را فرا می گرفت. می توان 
گفت كه ساده ترین شکل آموزش در نزد اقوام بدوی، جنبه ی عملی داشته و كودک از راه 
مشاهده و تقليد كه برای گذران زندگی ضروری بوده، می آموخته و شركت در مراسم به 
قصد پرورش اخالقی، اجتماعی، بدنی و سياسی صورت می گرفته است. اندک اندک گروه 
جادوگر و روحانی قبيله، نقش مربی را به خود اختصاص دادند )عالقمند، 1363: 78(. 
با پيچيده تر شدن شرایط زندگی اجتماعی، انسان به مهارت هایی دست یافت و بعضی 
از قوای طبيعت تحت تسلط او درآمد. تهيه ی خوراک، پوشاک، مسکن و تدارک ابزار 
متداول گردید و هنگامي كه زبان به عنوان یکي از وسایل ارتباطی و همکاری اجتماعی 
پدید آمد، در انتقال مجموعه ی دانش ها و مهارت های جامع از نسلی به نسل دیگر مؤثر 
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افتاد. یک مرد جنگی یا شکارچی ماهر نه تنها پسران خود، بلکه پسراِن خویشاوندان را 
نيز تعليم می داد و یا مادران مهارت های الزم را به دختران یاد می دادند )همانجا(

به وجود آمد. جنبه های  با پيدایش زبان و خط، تحول شگرفی در آموزش و پرورش 
عملی و نظری به طور مشخص نقش خود را در آموزش و پرورش ایفا كرد، به گونه ای كه 
تجربيات منقول شفاهی به شکل كتبی نيز ثبت شد و خود موجب دگرگونی و افزایش 
گسترش و سرعت امر آموزش و پرورش گردید. مطالعه ی چگونگی انجام آداب و رسوم 
ثبت  شده در آثار باستانی نيز می تواند به عنوان منشأ كسب نوع فرهنگ و فهم رفتار 

پيشينيان در نظر گرفته شود )ضميری، 1367: 13(.
ایران همواره در شکل دادن و پيش بردن تمدن و فرهنگ جهانی سهم و نقش برجسته ای 
داشته و در عين حال، گذرگاهی برای گسترش و پخش تمدن های دیگر و پذیرنده ی 
جنبه های پرارزش فرهنگ های دیگر بوده است. همه ی این ویژگی ها و تجليات بی گمان 
در سایه ی سنت آموزش و پرورش مناسب در این سرزمين شکل گرفته و امکان پذیر 

گشته است.
 از ساليان دور، ایرانيان برای آموزش و پرورش اهميت بسيار قائل می شدند. خرد و دانش در 
نزد ایرانيان از پرارزش ترین صفت ها و خصوصيت های یک فرد به شمار می رفت. در كتاب های 
دینی و ادبی فلسفی مانند اوستا، گفتارهای فراوانی در مورد علم آموزي، دانش و ادب یافت 
می شود و همين گفتارها در اثنای سده های دیگر در كتاب های مختلف به گونه های متفاوت 
تکرار شده است و نشان دهنده ی پيوستگی تاریخ و توجه ایرانيان به آموزش و پرورش و 
گرامی داشتن مقام دانش و خرد در نزد آنان است. ایرانيان در طول تاریخ، در علوم و فنون، 
سرشار از نوآوری ها، تازه جوئی ها و سازندگی ها بوده اند. این ویژگی ها در كالبد آثار پرارزش 
معماری و ساختمانی، ابزارها، ابداعات در مصالح و پندارهای نو در علوم، درخشش هميشگی 
یافته است. نفوذ عميق تمدن ایرانی در هر دوره از تاریخ در تمدن ها و فرهنگ های دیگر، 
نشان دهنده ی اصالت و ارزش عالی این جلوه ها است )فرشاد، 1376: 356(. نمونه هایی از 
اهميت آموزش و تعليم در دین زرتشتی به عنوان گواهی بر صدق ادعای فوق، ذكر می گردد:

برای  دوست  یا  برادر  یا  هم كيش  یا  بيگانه  »اگر شخص  كه:  است  آمده  وندیداد  در 
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تحصيل هنر نزد شما آمد او را بپذیرید و آن چه خواهد بدو بياموزید« )صدیق، 1354: 
56؛ كشاورزي، 1382: 21(.

و در دینکرد، دیگر كتاب متعلق به زرتشتيان آمده است: »تربيت را باید مانند زندگانی 
مهم برشمرد و هركس باید به وسيله پرورش و فراگرفتن و خواندن و نوشتن خود را به 

پایگاه ارجمند رساند« )كشاورزی، 1382: 81(.
و در پندنامه ی زرتشت آمده است: »به فرهنگ خواستاری كوشا باشيد، چه فرهنگ 

تخم دانش و بََرش خرد، و خرد رهبر هر دو جهان است« )صدیق، 1354: 57(.
با توجه به نمونه های فوق و ده ها نمونه ی دیگر، كه مجالی برای بيان آن ها نمی باشد، 
آیا نمی توان اذعان داشت كه ایرانيان از زمان هاي دور مشوق و ترغيب كننده یادگيری 

و آموختن بوده اند؟
 با بررسی تاریخ و آثار علمی ایرانيان می توان به این نتيجه رسيد كه روش آموزش 
و پرورش در ایران، روشی انسانی و در عين حال موفق بوده است و این نهاد در ایران، 
دوران متفاوتی را سپری ساخته است كه یکی از  دوران ها، عصر حکومت سامانيان است. 
به لحاظ این كه این دوران یکی از درخشان ترین سده های تحول علوم اسالمی و دوره ی 
ایرانی، ظهور علماء و شعرای بزرگ و تأليف كتب بی شمار،  امارت های  شکوه و جالل 
پيشرفت هاي هنري و توسعه علم و دانش است و دانشمندان معتقدند در دوره كوتاه 
تاریخ سامانيان، به اندازه تمام دنياي قرون وسطي شاعر، نویسنده، ادیب، سياستمدار، 
موسی  بن  محمد  هم چون  دانشمندانی  و  پزشک  منجم،  ریاضي دان،  فيلسوف،  حکيم، 
حاسب  عبداهلل  بن  احمد  خردادبه،  ابن  دینوری،  ابوحنيفه  رازی،  زكریای  خوارزمی، 
دقيقی،  بلخی،  شهيد  رودكی،  فارابی،  محمد  ابونصر  نی ریزی،  حاتم  بن  فضل  مروزی، 
طوسی، فردوسی، ناصرخسرو، ابوریحان بيرونی، ابوعلی سينا و ... پدیدار می شوند. ایرانيان 
در رشته های مختلف از جمله علم حساب، جبر، مثلثات، نجوم، مکانيک، فيزیک، شيمی، 
طب، تاریخ و جغرافيا تبحر یافتند و هر كدام به گونه ای وارد ميدان علم و تحقيق شدند 

و آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشتند.
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 چرا علم و دانش در سرزمين  اميران و وزیران سامانی داراي اهميت بوده است؟
یکی از عوامل مؤثر و محوری در توسعه و گسترش علم و دانش در دوران طالیی تمدن 
اسالمی، توجه به عقل و استدالل منطقی به جای پذیرش بدون قيد و شرط گفته های 
دیگران است. وجود فيلسوفانی چون ابوعلی سينا و فارابی و روش تفکر این فيلسوفان 
بزرگ، شاهد این مدعا است. در كنار عقل گرایی و كاربرد براهين منطقی در آثار این 
دوره، می توان روش تجربی را نيز در نوشته های عالمان این دوره یافت. آثار ابوریحان 
بيرونی نمونه ای روشن از كاربرد روش های تجربی در این دوره است. در زمان سامانيان 
بخارا مركز علمی شد و بعد از بخارا، سمرقند و نيشابور و مرو و طوس و دیگر بالد مهم 
و  یافتند و در هر شهر حوزه های تدریس، مجمع های  علمی  خراسان، مركزیت علمی 
كتابخانه های مهم تشکيل یافت. در روزگار این سلسله شعر فارسی ترقی كرد و نوشتن 
كتاب به زبان فارسی آغاز شد )بهمنيار، 1355: 161-164(. محيط مهذب و فرهنگی 
ماوراءالنهر زمينه مساعدی بود برای بروز خالقيت دانشمندانی سترگ چون ابوریحان 
بلکه  و اسالم،  ایران  قلمرو  تنها  نه  آنها  نبوغ  و  اندیشه  آثار،  ابوعلی سينا كه  و  بيرونی 
مرزهای جهان دانش را درنوردید. اشپولر1 )1349، ج2: 425( معتقد است خدمتی كه 
سامانيان در ترویج و توسعه علوم و ادبيات انجام دادند جاودانه و زوال ناپذیر بوده است. 
از تحوالت فکری این دوران می توان به شکوفایی علم كالم اسالمی، جنبش اسماعيليه، 
معتزله و رونق محفل اخوان الصفا اشاره كرد. در باب قلم و مترجمان، تعداد زیادی كتاب 
علمی از زبان سانسکریت، یونانی، سریانی و پهلوی به زبان عربی برگردانده شد و در 
رابطه چنين  این  براون2 )1357: 303( در  ادوارد  قرار گرفت.  دسترس شيفتگان علم 
ایرانيان كار كردند كه اگر  اظهار نظر مي كند: "اما در علوم و فنون اسالمي به قدري 
علومي كه به اسم عرب معروف است اعم از تفسير، حدیث، الهيات، فلسفه، طب، تراجم و 
حتي صرف و هر آن چه كه ایرانيان در این مباحث نوشتند را مجزا كنيد، بهترین قسمت 
آن علوم، از بين مي رود. آزادی عقيده مهم ترین دليل بسط دانش و پویایی فکر و تداوم 
عقل گرایی بود كه از سوی امرای سامانی تقویت و حمایت می شد. آسودگی فرق مختلف 
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در كنار یکدیگر، نشان از آزادی فکر و عقيده در این زمان است كه خود سبب رواج تمدن 
و پيشرفت علوم و فرهنگ شده است )صفا، 1356: 85؛ Nematov, 1998: 38(. با 
وجود اقتدار دولت و نيز نفوذ علما در دستگاه حکومت و ميان مردم، تالش در جهت 
فشار و سختگيری بر ادیان و فرق و پيروان آنها صورت نگرفت و از اسباب دوام، اقتدار 
ادیان و فرق  برابر پيروان و  بود كه در  و محبوبيت دولت، سياست نرمش و تسامحی 
عقيده  دانش دوستی  و  دینداری  و  دادگری  سامانيان ضمن  بود.  كرده  اتخاذ  گوناگون 
داشتند كه علم جز در سایه آزادی بيان و آسان گرفتن و مدارا كردن پيشرفت نمی كند. 
آنها در حوزه فرمانروایی خویش با طبقات گوناگون مردمی از نژادهای مختلف با مذاهب 

متفاوت سر و كار داشتند )ب رت ل س ، 1375: 179( در چنين احوالی سامانيان خردمندانه 
ترین راه را برگزیدند و به صورتی واقع بينانه و برای آن كه تمام طبقات مردمی را خرسند 
نگاه داشته و موجب فرمانبرداری آنها از حکومت خویش شوند، تا آنجا كه امکان داشت 

نه از لحاظ عقاید و افکار با مردم رودررو می شدند و نه از جهت اقتصادی و عمران، مانع 
تراشی و ایجاد محدودیت می كردند. به همين دليل، قلمرو سامانيان در قرون سوم و 
چهارم اغلب هم عرصه فعاليت های اقتصادی و عمرانی و هم جایگاه برخورد جریان های 
فکری و عقيدتی بود ) زری ن ك وب، 1374: 93- 94( تنها در عهد سامانيان بود كه اندیشه 
اتحاد قوم هاي ایراني كه در شاهنامه فردوسي خيلي روشن بيان شده است، پدید آمد. 
در چنين محيطي بود كه ابن سينا، نابغه علوم مي توانست ظهور كند )غفوروف، 1376: 
153-154(. اميران سامانی با وجود این كه فرمانبردار و جانبدار حکومت بغداد بودند، 
اندیشی  آزاد  نداشتند. سعه صدر و  از خود، تعصب دینی  بعد  مثل فرمانروایان قبل و 
آنها باعث شد كه پيروان ادیان و مذاهب دیگر را به راحتی تحمل كنند و در زمان آنها، 
استثمار و فشار بر طبقات پایين تا حد زیادی تخفيف یافته بود و در حالی كه در نشر 
اسالم و ترویج تسنن می كوشيدند، در دربار آنها پيروان ادیان دیگر نيز وجود داشتند. 
مثل ابوعبدااهلل محمدبن احمد جيهانی وزیر نصر بن احمد، كيش مانوی داشت و دقيقی 
شاعر دربار منصور بن نوح و نوح بن منصور، زردشتی بود و در تبليغ دین زردشتی شعر 
می سرود )محتشم، 1378: 724(. هيچ كس در دوران سامانيان با سخت گيری هایی كه 
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در دوران غزنویان و سلجوقيان پدید آمد، روبه رو نگردید. چنان كه این روش به رواج 
علم و ادب و فلسفه در آن روزگار كمک شایانی كرد. مقدسی)1361، ج 2: 496-495( 
در وصف دربار سامانيان  چنين می نویسد: واضح است در درباری كه پادشاهان همواره 
در اندیشه آن باشند كه بر شمار دانشمندان بيفزایند، تا چه حد مردان به سوی دانش 
می گرایند. یکی از آیين های دربار سامانيان  آن بود كه دانشمندان را به زمين بوس خود 
مناظره  دانشمندان  پادشاه  در حضور  بود،  شبانه  مجالسی  را  ایشان  و  نمی داشتند  روا 
می كردند و پادشاه خود در مناظره را می گشود، با زیردستان خود گشاده روی و مهربان 
بودند، وزرای ایشان به كارها می رسيدند و چون كسی را برمی آوردند، با خود به خوان 
می نشاندند و با سفرا پرسش از مهمات می كردند و هر كس در بخارا در فقه و عفاف برتر 
از دیگران بود، وی را برمی كشيدند و از او رأی می جستند و كارها به قبول او می كردند.

در كنار اميران سامانی، وزیران دانشمند و دانش پرور آنان، هم چون خاندان های بلعمی، 
جيهانی و عتبی به تشویق و حمایت علما و ادبا و شعرا دست زدند و توانستند محيطی 
بسيار مساعد برای پيشبرد اهداف علمی فراهم آورند كه این زمينه مناسب، عالوه بر 
پایتخت و شهرهای بزرگ و مشهور، بسياری از شهرها و روستاهای كوچک خراسان و 

ماوراء النهر را در بر می گرفت. مقدسی )همان، ج1: 260-261( در این باره چنين می 
نویسد: سرزمين خراسان و ماوراءالنهر )اقليم المشرق( بيشترین بزرگان و علما را در خود 
جای داده و پایگاه علم بود و در ماوراءالنهر بيش از هرجا گرایش به فقه و حدیث وجود 
داشته است و  در جای دیگر می نویسد: در خراسان بيش از همه جا دانشمند دارد، جای 
نيکوكاری و مركز دانش و پایگاه اسالم و دژ استوار آن است ... در آنجا دانشمندان به 
حکومت رسند  )همان، ج2: 278-279(. مينورسکی1 ضعف خالفت و تعدد مراكز قدرت 
در داخل ایران از جمله سامانيان را مهم ترین عامل شکوفایی علمی و فرهنگی در این 
دوران می داند )محمدی، 1352: 18(، كه مؤثرتر از حکومت های دیگر به استقالل و 
اصالت فرهنگ ایرانی گرایش داشتند و بيشترین شکوفایی فرهنگی را به خود اختصاص 
دادند. رونق فرهنگی و علمی كه از آن یاد می شود تنها محدود به دربار نبود. ابوعلی سينا 

1. Minorsky
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بخشی از دوران زندگی خود را در پایان فرمانروایی سامانيان در بخارا گذرانيد. وی از بازار 
اغلب كتاب  كتابفروشان بخارا هميشه یاد می نموده و آن را بی نظير می دانست. ظاهراً 
فروشان آن دوره افراد باسوادی بودند، دكان های آن ها مركز تجمع شعرا، فالسفه، اطبا، 
منجمين و افراد دیگری بود كه برای بحث در آنجا گرد می آمدند. ابوعلی سينا در دوره 
امارت نوح بن منصور در بخارا می زیست و تحصيل می كرد. وی از خصوصيات كتابخانه 
سلطنتی و دقت و نظمی كه در آن به كار رفته است به نيکی یاد می كند ... شاید چيزی 
كه بيش از همه موجب شهرت بخارا گردید همان تعداد دانشمندانی بود كه در بخارا گرد 
آمده بودند. ثعالبی )1393 ق.: 91، 142( در مورد پایتخت سامانيان چنين می نویسد: 
بخارا در دولت آل سامان به مثابه مجد و كعبه ملک و مجمع افراد زمان و مطلع نجوم، 
ادباء ارض و موسم فضالء دهر بود. سپس از قول پدر ابوجعفر می نویسد كه بخارا مركز 
علما و دانشمندان بود و گمان نکنم با گذشت ایام، اجتماعی متشکل از افرادی نظير 
آنان توان دید و چنين نيز شد، زیرا پس از آن چشم من هرگز به جمال چنان جمعی 
روشن نگردید. گوهر دربار سامانيان ، رودكی و بزرگترین شخصيتی كه در این محيط 
رشد و تکامل یافت فردوسی طوسی بود. در منابع از حضور 911 شاعر عربی زبان در 
زمان سامانيان در خراسان و ماوراء النهر خبر داده اند كه اكثر آنها از نمایندگان اشراف یا 

كارمندان رسمی دولتی بودند )راوندی، 1382، ج 8: 39(.
یکی از متفکرین غربی چنين یادآوری می كند: نياز به زندگی مشترک و الزمه آن كه 
تفاهم بود،  نوعی آسان گيری و مدارا در جامعه اسالمی پدید آورده بود كه در اروپای 
قرون وسطی شناخته نيست. نمونه این تسامح پيدایش علم ملل و نحل و تحقيق در 
با شور و شوق دنبال شد )متز، 1364، ج 1: 47(. در قلمرو  ادیان گوناگون است كه 
سامانيان عالوه بر مذاهب گوناگون، یهودیان، مسيحيان و گروه های مختلفی از مجوس 
پراكنده بودند )مقدسی، 1361، ج 1: 323( و در برخی شهرها پيروان ادیان مختلف 
به نحوی مسالمت آميز در كنار مسلمانان زندگی می كردند. برای مثال در نيشابور شمار 
فراوانی از اهل كتاب و زردتشتيان سکونت داشتند كه گفته شده پنج هزار تن از آنان 
كراميه  پيشوای  كرامی،  ممشاد  بن  اسحاق  ابویعقوب  تبليغی  مجاهدت های  نتيجه  در 
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نيشابور، به دین اسالم گرویدند )سمعانی، 1382 ق، ج 11: 62(.
 از دیگر نشانه های اهميت علم و دانش نزد اميران ساماني، آوازه محيط علمی ایران در 
عصر سامانيان و مهاجرت بسياری از دانشمندان به قلمرو سامانيان و استقبال سامانيان 
از آن ها بود. حمله متوكل و محدثين به فلسفه و علوم عقلی سبب گردید كه بسياری از 
پيروان این افکار به دربار سامانيان روی آورند و در سرزمين ایران به نشر آراء و افکار خود 
پردازند )راوندی، 1382، ج 10: 32(. مانند خاندان علم پرور بلعمي، كه از مناطقی دیگر 
به ماوراء النهر مهاجرت كرده  بودند و در بخارا پایتخت آل سامان اقامت گزیدند و تا مدت ها 
بعد در آن شهر ماندند، پس از آن، برخی از آنان در دربار سامانيان  به وزارت رسيدند. 
چنان كه سمعانی در ترجمه حال ابوالفضل بلعمی )1373، ج 3: 17( گوید: وی از مردم 
بخارا است و احفاد او تا امروز )یعنی روزگار زندگی سمعانی، سال 550 قمری( به بخارا 
بر جای اند. خاندان بلعمی شاید پس از برمکيان پرآوازه ترین خاندان وزیرانی باشند كه 
نام و یادشان در كتاب های ادب و تاریخ به فراوانی آمده است. البته این گذشته از واالیی 
پایگاه افراد آن خاندان در ادب و دانش و حکومت، اهتمام آنان در نگهداشت و احترام 
دانشمندان، نویسندگان و مورخان بوده است. هم چنين اميران سامانی از برخی دیگر از 
دانشمندان برای حضور در سرزمين های خویش دعوت به عمل آوردند، مانند صاحب 
بن عباد كه در شهر ری كتابخانه عظيمی داشت كه مورد عالقه فراوان او بود. تا جایی كه 
در جواب نوح بن منصور سامانی كه او را به بخارا و پيوستن به دربار سامانيان  فراخوانده 
بود، پاسخی معذرت آميز نوشت، و از جمله سخنان او عبارت "برای حمل كتاب های من 

بيش از چهارصد شتر الزم است"، بود )مقدسي، 1361، ج1: 6(.
فرهنگ شرق،  تحوالت  در سير  علم  انحطاط  و  ترقی  روند  تشریح  برای  پژوهشگران 

فهرستی از مجموع كتاب های مهم كه از قرن اول تا دوازدهم هجری تأليف شده و به 
صورت ميراث علمی و فرهنگی به غرب منتقل شده را فراهم كرده اند كه تعداد آنها در 
قرن اول 3 عنوان كتاب، قرن دوم 15 عنوان كتاب، قرن سوم 37 عنوان كتاب، قرن 
چهارم 51 عنوان كتاب، قرن پنجم 49 عنوان كتاب، قرن ششم 40 عنوان كتاب، قرن 
هفتم 44 عنوان كتاب، قرن هشتم 22 عنوان كتاب، قرن نهم 17 عنوان كتاب، قرن 
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دهم 6 عنوان كتاب، قرن یازدهم 13 عنوان كتاب و قرن دوازدهم 3 عنوان كتاب كه 
مجموع آن 300 عنوان است. موضوع كتاب های تأليف شده در قرن اول و دوم بيشتر 
كتاب های لغوی، شعر و خطابه است و در قرن سوم هجری تدوین كتاب های فلسفی، 
ریاضی، جغرافيا و علوم طبيعی افزایش چشمگيری داشته است. از قرن ششم به بعد، 
مجددأ كتاب های نظری، عرفانی و ادبی ادامه یافت و از تعداد كتب علمی كاسته شد و از 
اواخر قرن دوم تا پنجم از نظر كيفيت، كتاب هایی كه تأليف یا ترجمه یا حاشيه نویسی 
و یا شرح بر آنها نگاشته می شد تازه و بدیع بودند، ولی از قرن ششم به بعد، به تدریج 
جنبه ابداع و ابتکار در آثار تأليفی كاسته شده و بيشتر حالت تقليدی و تلفيقی می یافت 
و كم كم علم دچار ركود و انحطاط گردید )محمدي، 1352: 4(. انحطاط علوم رایج در 
ایران و ركود تحقيقات فلسفی و علمی در ایران از زمانی آغاز شد كه اهل حدیث و فقها 
و متکلمين اشعری توانستند به طوركامل معتزله و فالسفه را از ميدان بدر كنند؛ یعنی 
از اواسط  با اهل بحث و نظر و معتزله  از اواسط قرن پنجم به بعد. در بغداد مخالفت 
قرن سوم آغاز شد. از ميان خلفای عباسی، مأمون و معتصم )227 - 218 ق.( و واثق از 
معتزله حمایت می كردند؛ اما متوكل )247 - 232 ق.( با آنها مخالفت نمود. مسعودی 
)1374، ج2: 496( می گوید: وقتی خالفت به متوكل رسيد، بحث و جدل و مناظره را كه 
در ایام معتصم و واثق و مأمون ميان مردم معمول بود، ممنوع داشت و كسان را به تسليم 
و تقليد واداشت و بزرگان محدثين را گفت تا حدیث گویند و مذهب سنت و جماعت 
را رواج دهند و در جای دیگر اشاره مي كند، متوكل با معتقدات مأمون و معتصم و واثق 
مخالفت كرد و جدل و مناظره درباره عقاید را منع كرد و مجازات داد و امر به تقليد كرد 

و روایت حدیث را رواج داد )همان: 700(.
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جدول 1( روند ترقی و انحطاط علم در سير تحوالت فرهنگ شرق)سده های اول تا دوازده(

 تعداد زمان
تأليفات

 اصالت مؤلفان کيفيت تأليفات موضوع تأليفات

قرن 1

قرن 2

3

15

 محتوي بيشتر تليفات
 لغوی، شعر و خطابه

 است

 دانشمندان عرب و بيشتر نوشته ها ترجمه بوده
 غير عرب

قرن 3

قرن 4

قرن5

37

51

49

 محتوي بيشتر تليفات
 فلسفه ریاضی،

جغرافيا و
علوم طبيعی.

كه كتاب هایی  كيفيت،  نظر   از 
نویسی حاشيه  ترجمه،   تأليف، 
 و یا شرح برآنها نگاشته می شد

تازه و بدیع بودند.

 بيشتر مؤلفان ایراني و
 غير عرب

قرن 6

قرن7

قرن 8

قرن 9

قرن0 1

قرن 11

قرن 12

40

44

22

17

6

13

3

 محتوي بيشترتأليفات
 نظری، عرفانی و ادبی

و ضعيف  ابتکار  و  ابداع   جنبه 
از گذشتگان و جمع تقليد   جنبه 
 و تلفيق نوشته هاي آنها و شرح و
 تفسير  و یا رد و تأیيد عقاید آنها
 در این تأليفات قوت گرفته است و
 موضوعاتي كه اندیشه دانشمندان
 را به خود جلب كرده محدودتر و

 ناچيز شده است

 مؤلفان عرب و غير
 عرب و ایراني

300 كل تأليفات

آموزش در قلمرو سامانيان 
   تحصيالت در ایران بعد از اسالم تا دیر زمانی با علوم دینی توأم بود و مباحث فلسفی 
و ادبی و اجتماعی همراه با مباحث دینی تدریس می شد و عصر سامانيان مستثنی از این 
قضيه نبوده است. اهميت بسياری كه دین اسالم برای علم و علم آموزی قایل است عامل 
توسعه و رشد مراكز آموزش و مکتب خانه ها گردید. تحصيالت در دو سطح انجام می شد:

1- مکتب كه مخصوص فراگرفتن تحصيالت دوره مقدماتی بود. 2- مدارس كه ویژه 
سياق  و  دین  امور  واجبات،  قرآن،  نوشتن،  خواندن،  مکاتب  در  بود.  عالی تر  دوره های 
فراگرفته می شد. مظاهری درباره مکتب در ایران چنين می نویسد: »مکتب در ایران در 
دوره عباسيان به اوج رشد و توسعه خود رسيد و در تمام نقاط و در تمام محالت مسکونی 
ایران، مکتب خانه ها وجود داشت. در این مکتب خانه ها به تدریج كودكان غيرمسلمان نيز 
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راه یافتند. به نظر می رسد كه در زمان حکومت متوكل عباسی )846 ميالدی( بود كه 
از ورود این كودكان به مکتب خانه ها جلوگيری می شد؛ اما این ممنوعيت زمانی طوالنی 

ادامه نداشت« )صدیق، 1316: 298(. 
مکتب به طور خودجوش بدون این كه كسی تأسيس آن را دستور داده باشد به وجود 
آمد. هر مسلمانی باید می توانست كتاب قرآن را بخواند و كودكان همه اقشار جامعه با 
پرداخت وجه ناقابل به مکتب می رفتند و از هنگامی كه مدرسان از حکومت وجه دریافت 
آموزگاران در  نام  آموزش دهند )همان: 126(.  را مجاناً  افراد  كردند موظف شدند كه 
مکتب خانه ها، معلم، ُمَکّتب یا ُمْکِتب و مؤّدب بود در حالی كه معلم نيز یک لقب افتخاری 
بود. حقوق آموزگاران و كرایه محل مکتب توسط اوليای شاگردان پرداخت می شد. عالوه 
بر درس بهای آموزگار، گاهی از شاگردان به مناسبت عيد هدیه  ای می گرفت و یا برای 
ختم قرآن از سوی شاگردان، مبلغی به عنوان حق ختم به وی پرداخت می شد )ضوابطی، 

.)22 :1359
در كشورهای مسلمان مکتب ها مختلط نبود، مکتب خانه هایی برای پسران با معلم مرد 
ابراز كرد كه مکتب خانه هایی وجود داشت  ایران می توان صراحتاً  اما در  وجود داشت؛ 
كه مختلط بود و دختر و پسر با هم به كالس می رفتند. هدف اصلی و دائمی مکتب، 
آموزش خواندن و نوشتن به مردم و آشنا كردن آنها با اصول و قواعد دینی بود. افزون 
بر آن، دانش آموز در كنار فراگيری متن، احترام به معلم و علم را نيز می آموخت؛ لذا 
اولين تعليم معلم، شکل دادن به رفتار و دیدگاه دانش آموز نسبت به دانش و معلم بوده 
است كه این آموزش و مراقبت، تا دوران آموزش عالی هم ادامه می یافت. در مکتب، 
شاگردان بااستعداد در مرحله ی اوليه ی آموزشی توسط معلم شناخته می شدند و معلم 
توجه خاصی به آن ها معطوف می داشت و آن ها را به ادامه ی تحصيل تشویق می كرد. 
بدین ترتيب، مکتب هم به عنوان مركز تعليم و تربيت دینی و ادبی در جهان اسالم بود 
و هم مرحله ی ابتدایی، برای رسيدن به سازمان های مخصوص )مدارس عالی( مراحل 
پيشرفته ی دانش كه در آن ها وسایل تحصيل و تکميل علوم فراهم بود. تعليم ابتدایی 
در سطح مکتب، خواه در مسجد صورت می گرفت، خواه در خانه و به وسيله آموزگاران 
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سرخانه به وضع اساسی كه دانش آموز با او نسبت به معلم و نسبت به خود علم داشته 
باشد، شکل می بخشيد و همين وضع است كه معموالً در مراحل پيشرفته تعليم به جای 
مانده )نصر، 1359: 59(. مکتب در جهان اسالم، از یک سو به صورت یک نظام پيش نياز 
برای مدارس عالی عمل كرده و از سوی دیگر، مردم را برای زندگی و داد و ستد و ارتباط 
متقابل به حداقل سواد مورد نياز زمان تجهيز نموده است. سازمان دهی مواد آموزشی 
توسط معلم صورت می گرفت و نظام مکتبی دارای تشکيالت واحد مركزی نبود. اصوالً، 
معلمان فرصت های تمرین تجربی را برای شاگردان در سر كالس فراهم می كردند؛ و در 
همان جا، یادگيری تحت نظم و انضباط در می آمد و به وسيله یادآوری تقویت می شد. 
با پس گرفتن درس خوانده شده در مکتب خانه، آموخته های شاگرد را مورد  آموزگار 
ارزشيابی قرار می داد )ضوابطی، 1359: 23(. ابن خلدون )1327ق.، ج2: 144-143( 
در خصوص آموزش مکتب خانه ها می نویسد: به حسب اختالف علمای فن درباره ملکاتی 
كه از تعليم پدید می آید، شيوه های مسلمانان در تعليم دادن قرآن به فرزندان در نواحی 
گوناگون متفاوت است؛ چنان چه روش مردم مغرب این است كه تنها به یاد دادن قرآن 
اكتفا می كنند و در اثنای آن، كودكان را به فراگرفتن مسائل امال و رسم الخط و اختالف 
نظر قراء درباره آن وا می دارند و در جلسات درس این مواد را با هيچ موضوع دیگری، 
خواه حدیث و خواه فقه و چه شعر و چه دیگر گفتارهای عرب در نمی آميزند، تا در آن 
مهارت یابند و یا در برابر آن عاجز مانند و از فراگرفتن آن دست باز دارند؛ چه معموالً 
كسانی كه از تحصيل این مواد فرو می مانند، به كلی دست از كسب دانش می شویند و 
این شيوه شهرهای بزرگ مغرب است و اما مردم مشرق )ایران( بر حسب اخباری كه 
به ما رسيده است، آن ها هم در تعليم، مواد دیگری را با هم می آميزند و نمی دانم توجه 
ایشان از مواد مزبور به كدام یک بيشتر است! و بنا بر آن چه برای ما نقل كرده اند، عنایت 
آنان به تدریس قرآن و كتب علمی و قوانين دانش در دوران جوانی، بيش از مواد دیگر 
است و تحصيالت این دوره را با تعليم خط در نمی آميزند ... و كسی كه بخواهد خط را 
بياموزد، بر حسب همتی كه در این باره، پس از دوران مکتب نشان دهد و فرصت یابد، 

باید آن را از صاحبان آن صنعت بياموزد. 
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فرایند آموزش
آموزش بين مکتب، مسجد و حوزه های علميه به صورت غيررسمی تقسيم می شد و همگام 
با توسعه حوزه های علميه، مکاتب هم توسعه یافتند و عماًل مکتب ها به یک دوره ی مقدماتی 
برای مدارس علميه تبدیل شد. در ایران مسأله راهنمایی شغلی پس از ختم دوره های 
درسی مکتبی نيز مورد توجه بود چنان كه قابوس بن وشمگير نخستين بار لزوم وجود 
برنامه  ای برای راهنمایی شغلی را تشخيص داد و بدین ترتيب حدود نوزده نوع شغل را 
مطرح كرد. قابوس بن وشمگير معتقد است كه پيشه ها به طور كلی به سه دسته تقسيم 
می شوند، یا به عبارت  دیگر، كليه پيشه ها را در سه طبقه می توان دسته بندی نمود: »یا 
علمی است كه تعلق به  پيشه دارد، یا پيشه ای كه تعلق به علم دارد، یا خود بسر خویش. 
اما علمی كه تعلق به  پيشه دارد چون طبيبی و منجمی و مهندسی و مّساحی و شاعری و 
مانند این و پيشه )ای( كه تعلق به علم دارد چون خنياگری و بيطاری و بنایی و كاریزكنی 
و مانند این«. وی  سپس به تشریح علم فقه و مفتی دین و مذّكر )واعظ( و قاضی و طبيب 
و خادم پادشاه و بازرگان و نجوم و منجم و دهقانی و خنياگری و عّياری و شاعری و 
پيشه های دیگر می پردازد و كاركردها و شرایط احراز و خصوصيات صاحبان این مشاغل 

را شرح و بسط می دهد )عنصر المعالي، 1335 : 133(. 

اهداف آموزش
 اهميت بسياری كه دین اسالم برای علم و علم آموزی قائل است عامل توسعه و رشد 
مراكز آموزش و مکتب خانه ها گردید. ریشه های اهداف آموزش مکتب خانه ای را می توان 
در مبانی فلسفه ی اسالمی یافت. در حقيقت آموزش نظام مکتب خانه ای مبتنی بر اصول 
وحی است.  از آن جا كه تعليمات اسالمی اساساً ماهيت عرفانی دارد، هر شکل از معرفت، 
حتی خارجی ترین آن تا زمانی كه با ایمان به اصول وحی همراه باشد، جنبه قدسّيت دارد 
)نصر، 1359: 58(. نظام آموزشی مکتب، بر اساس تربيت انسان آرمانی كه تشکيل دهنده 
جامعه آرمانی است شکل گرفته است. در واقع، هر عمل تربيتی انعکاس یک نوع نگاه 

نسبت به انسان و جامعه و نيز تاریخ و علم است.
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آموزشی در منطقه تحت حكومت سامانيان )خراسان  برنامه های  و   روش ها 
بزرگ(

1- شيوه آموزش مكتب خانه  
  مکتب خانه ها را به طورعموم، اشخاص تأسيس می كردند؛ لذا ضوابط مشخص و معيني  
نداشت و بر اساس سليقه و خواست مؤسس آن اداره می شد. برای ورود به مکتب خانه 
آموختن  برای  هيچ گاه  كه  نداشت؛ چرا  وجود  اجباری  یا  و  هيچ گونه محدودیت سنی 
وارد  به راحتی  می توانست  سال  از  لحظه  هر  در  شاگرد  و  نبود  دیر  نوشتن  و  خواندن 
مکتب شود. تا قبل از تأسيس مدارس علميه، برنامه ی مکتب مشتمل بر آموزش قرآن 
و مقدمات زبان عربی و اصول دین بوده است. روش آموزش در مکتب خانه های ایران، 
آموزش فردی بود و هر شاگرد كه از معلم درس می گرفت، خود آن درس را به شاگردان 
دیگر در سطوح پایين تر می آموخت. در مکتب خانه اغلب یادگيری بر اساس حفظ مطالب 
صورت می گرفت. برای تأمين نظم و انضباط نيز تنبيه رایج بود. با تْأسيس مدارس علميه 
عالی  دوره های  برای  آمادگی  دوره ی  یک  مثابه ی  به  مکتب  برنامه ی  آن،  گسترس  و 
مدارس گردید. در مدارس تفسير، حدیث، فقه، علم كالم، علم رجال، انساب، اخالق، 
علوم ادبی و عربی می آموختند. مکتب خانه و مدارس توسط روحانيان، علما و اصحاب 
دین اداره می شد. بانيان و كمک كنندگان به این تأسيسات نيز نيت شان اشاعه و ترویج 

و تقویت مذهب و امور مربوط به دین بود )سامی، 1352: 35(. 
 ابن خلدون )1327ق، ج 2: 143-144( در خصوص آموزش فرزندان و اختالف عقاید 
مردم شهرهای بزرگ اسالمی در شيوه و روش تعليم چنين می نویسد: باید دانست كه 
تعليم دادن قرآن به فرزندان یکی از شعایر دینی است و رفته رفته در همه شهرهای 
اسالمی متداول شده است. از این رو، به سبب آیات قرآن و برخی از متون حدیث عقاید 
و ایمان بيش از هر چيز در دل ها رسوخ می یابد و بنابراین، قرآن به منزله اساس تعليم 

قرار گرفته و دیگر ملکاتی كه بعدها باید محصل فراگيرد همه مبتنی بر آن است. از این 
رو كه تعليم در خردسالی بيشتر رسوخ می یابد و چنين تعليمی اصل و پایه ی تحصيالت 
آینده می شود؛ زیرا هر آن چه نخست و در آغاز در دل نقش بندد هم چون پایه و مبنای 
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ملکات به شمار می آید و كسی كه تربيت او بر آن پایه و شيوه های آن بنا شود، درست بر 
وفق همان پایه و شيوه ها پرورش خواهد یافت. 

2- روش ها و برنامه های آموزشی در مدارس
مدرسان مدارس در انتخاب نوع آموزش و روش آن، به طور كامل آزاد بودند. كارایی و 
روش تدریس، رابطه ی مستقيمی با قابليت های مدرس داشت؛ ليکن نظم به عنوان زمينه 
كلی در همه مدارس ممالک اسالمی حاكم بود. اگر چه نمی توان یک برنامه آموزشی 
مدون از این دوره به دست داد، اما مطمئناً می توان گفت كه كار آموزش علوم اسالمی كه 
تا به امروز به شکلی سنتی استمرار یافته، حداقل در محيط های بسته مانند مدارس، 
بيهقی )1348:  زید  بن  ابوالحسن علی  مثال،  به طور  است.  بوده  مقررات خاصی  تابع 
را  مدرسه  آن  دانشجویان  تحصيل  اوقات  نيشابور،  سيار  كوی  مدرسه  مدرس   ،)297
از  بعضی  بود. درس  تقسيم كرده  ارشاد(  و  امالی حدیث، وعظ  )فقه،  به سه قسمت 
هفته  در  نوبت  چند  یا  یک  مشایخ  بعضی  درس  و  روزه  همه  حدیث  و  فقه  استادان 
برگزار می شد. حلقه های درس بامدادان، شامگاهان، یا بعد از نماز ظهر تشکيل می شد 
و عالی ترین مراتب آموزش، حدیث، امال و استمال بود. در مجالسی كه جمع مجلس زیاد 
بود مستملی دقيق و هوشيار، گفته شيخ را عيناً بر كاتبان حدیث تکرار می كرد. به همين 
دليل او را معيد نيز می خواندند. مستملی گاه گفتار شيخ را برای كاتبان حدیث تفسير 

می كرد )سمعاني، 1382ق ، ج 5 : 255-254(. 

 روش های آموزش در  مدارس 
سماع: به معنی شنيدن، یعنی استاد درس را برای دانشجویان می خواند و یا دانشجو 
از كتاب  استاد یا رونوشت های او درس را می خواند كه آن را "عرض" گویند. گاهی نيز 
به صورت گوش دادن به درسی كه كسی دیگر بر استاد عرضه می كرد، انجام می گرفت، 
معموالً یکی از دانشجویان را استاد می گمارد یا دانشجویان انتخاب می كردند، تا درس 
را از سوی  سایرین بر استاد بخواند و این را هم عرض می گفته اند )منيرالدین، 1386: 
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103(. روش رایج در سطوح عالی تر ایراد سخنرانی به صورت رسمی بود كه پس از پایان 
جلسه به دانشجو فرصت پرسش نيز داده  می شد )نخستين، 1367: 80(.

امال و استمالء كه در اصطالح علم حدیث، عالی ترین مراتب روایت است. زیرا  امال: 
می نویسد  آن چه  در  كاتب  و  می كند  تدبير  و  دقت  می كند،  امالء  كه  آن چه  در  استاد 
تحقيق می كند. انتقال دانش از راه یادداشت كردن را امالء می گویند. بيشتر داشمندان 
این راه را بهترین و اطمينان بخش ترین راه انتقال دانش می دانستند. حتی كسانی كه 
كالس ها را به سماع  برگزار می كردند، كالس هایی برای امالء نيز داشته اند. در این روش، 
است.  می كرده  تکرار  را  استاد  سخنان  كه  داشته  وجود  نيز  مستملی  نام  به  شخصی 
مستملی باید مطابق آن چه استاد قرائت  می كرد، مطلب را بيان كند و چيزی را كم و 
زیاد ننماید. او صدایی رسا و گویا داشت، آنچه را بيان  می كرد خود درک می نمود، به 
زبان آگاهی داشت و شکيبا و بردبار بود تا هر چندبار كه بخواهند درس را تکرار نماید و 

دست كم باید دانشجوی همان درس باشد )منيرالدین، 1386: 104، 106(.
وجاده: وجاده یعنی گرفتن یا پذیرفتن چيزی كه كسی در كتاب ها یا یادداشت هایی 
از دیگران خوانده بود، بی آن كه درخواست گواهی آن را كرده باشد و یا به كسب سماع 
از  اندكی  شمار  و  بود  ناشناخته  جاده  و  اسالم،  آغازین  سده های  در  باشد.  پرداخته  
دانشمندان آن را به كار می بستند، لذا در بسياری از موارد این دانشمندان متهم به دزدی 

می شدند )همان: 109(. 
تا به استناد گواهی استاد صادر  یا گواهی، كه به شخص اجازه می داد  اجازه: اجازه 
كننده  آن، بخش معينی از كتاب یا دفتر حدیث او را روایت كند )صدیق، 1354: 294؛ 

منيرالدین، 1386: 108(.
رحله )سفر علمی(: سفرهای علمی كه برای دستيابی به سرچشمه های دانش و علوم 
جدید و انتقال ميراث علمی كه معموالً در زمينه حدیث و فقه صورت می گرفت، كه یک 
استاد یا دانشجو را از یک كانون آموزشی به كانونی دیگر می برد. رحله یکی از فراگيرترین 
شيوه های آموزشی در اسالم بود. زمان و فاصله  رحله نشانگر ميزان دانش یک پژوهشگر 
بوده است. كسانی دست به رحله می زدند كه  پشتوانه ی مالی خوبی داشتند و یا از پدر و 
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مادر و توانگران كمک مالی می گرفته اند، ولی گاهی  دانشجویان تهيدست نيز به آن اقدام 
می كرده اند، مثل بخاری. رحله مخصوص دانشجویان نبوده  است بلکه استادان نيز بدان 
اقدام می نموده اند. استادان لغت و نحو سفرهای طوالنی به بادیه  می كردند تا به الفاظ قبایل 
چادرنشين آشنا گردند )صدیق، 1354: 390(. گزارش های فراوانی از سفرهای علمی، از 
شهرهایی چون گرگان و ری و بغداد تا دور دست ترین مناطق جهان اسالم، یعنی اندلس 
این  برجسته در  از چهره های  است.  به عکس در دست  و  به قلمرو سامانيان  )اسپانيا(، 
حركت علمی، محمد بن حبان بستی )354 ق./965م.( فقيه و محدث است كه محضر 
نزدیک به دو هزار شيخ را درک كرد. حاكم نيشابوری نيز از حدود دو هزار استاد دانش 

اندوخت )ابن بلبان، 1408ق، ج 1: 84(. 
این  بود.  علمی  مجالس  معمول  شيوه های  از  نيز  مناظره  و  بحث  مناظره:  و  بحث 
مجالس معموالً در حضور امرا، بزرگان و علما برگزار می شد و موضوع آن مسائل اختالفی 
فقه، كالم و ادب بود. در نيشابور هم بازار بحث و مناظره گرم بود و امير و رئيس شهر 
مشوق آن بودند )مقدسي، 1361، ج1: 339، 315(. مناظره در ابتدا به بازخواني احادیث 
اما كم كم چارچوب  نداشت،  و مکان معيني  فراگرفته شده اطالق مي گردید كه زمان 
مباحثه به سيماي یک جدل درآمد، تا تبادل بي دردسر حدیث و درس. مباحثه روش 
بسيار سودمندي بود جهت آموختن كيفيت تأليف احادیث و چگونگي پياده نمودن آن 
در مسائل متنابه و روزمره مثل حقوق. در مباحثه چه بسا احادیث ضعيف و جعلي نيز 
دستاویز قرار مي گرفت. روش مناظره به طالب كمک می كرده تا حافظه آنها در مقابل 
مسائل مطروحه عکس العمل سریع و مطلوب را نشان دهد. مباحثه، ارزش های یادگيری 
به عنوان عوامل تقویت  و آموزشی فراوان دارد؛ چنان كه یادگيری را تسهيل می كرد و 
و تشویق به كار می رفت و مهارت ها را می پروراند و ارتباطات علمی و گروهی را تحکيم 
كاربرد   .... دانش ها می شد  و  مهارت ها  تعليم  و  انتقال  یادگيری،  یا موجب  می بخشيد؛ 
مناظره در ابتدای تشکيل دولت اسالمی به منظور عرضه اسالم و تبليغات اسالمی بوده 
است؛ هر چند كه اسالم به تبليغات به مفهوم شناخته شده آن نياز نداشته، از این رو، 
هرگز نظام ویژه ای برای تبليغات ایجاد نکرده بود. مناظره در آغاز فنی بوده كه به یاری 
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آن، اسالم به غيرمسلمانان بویژه متفکران غيرمسلمان عرضه می شده و اغلب جنبه ی 
فردی داشته است. مناظره با غيرمسلمانان از قرآن كریم آغاز شد و در همان ابتدا سه 

اصل، زیر بنای آن را تشکيل می داد:   
ـ منطق؛

ـ بهره گيری از علم تاریخ در استناداتی كه در آنها رجوع به گذشته الزام آور بوده است؛
ـ جدل به مفهوم بهره گيری از مسلمات فکری و معتقدات طرف مناظره در جهت كشف 

حقيقت بر او و اخذ تصدیق از او )ضوابطی، 1359: 169-168(.
در مدارس روش ارائه ی درس، عبارت از تقریرات مدرس در مورد موضوع خاصی بود و 
به دنبال آن ميان او و طالب بحث و مناظره صورت می گرفت. قبل از پيدایش آثار مکتوب 
استاد  گفته های  از  طالب  گرفت،   قرار  استفاده  مورد  درسی  كتب  به عنوان  بعدها  كه 
یادداشت برمی داشتند و بعد از جلسه ی درس، معيد )تکرار كننده( آن ها را شرح داده و 
تکميل می نمود. به محض پيدایش اولين رساالت علمی و دینی، این رساالت به عنوان 
كتاب درسی مورد استفاده قرار گرفت و بدین ترتيب، زمان بيشتری به بحث و مناظره 
بر متون از پيش مطالعه شده پرداخته می شد. متن با صدای بلند خوانده می شد و استاد 
آن را تفسير و تشریح می كرد و اصالحات الزم را ارائه می نمود. سؤال و جواب های متقابل 
بين استاد و دانش جو هميشه نقش اساسی را داشته است. هر استاد در آموزش یک یا 
چند درس ویژه تخصص داشت. بخش مهمی از فرایند یادگيری در مجالس درس اتفاق 
می افتاد و كوشش های فردی طلبه، چون مباحثه و مطالعه و تحقيق، این روند را كامل 
بر یک  می  كرد. از لحاظ روش تدریس و هيأت مدیران، مدارس شيعی و سنی تقریباً 
روش بوده است. حوزه ی درس را شخصی به نام مدرس اداره می كرد كه شبيه استاد 

و یا پروفسور در دانشگاه های كنونی است و او نایبی داشت كه در واقع، همان دانش 
یار است ... به نام معيد، كه درس های مدرس را تکرار می كرد و در رفع اشکاالت طالب 
برنامه ميان مدارس شيعه و سنی  از لحاظ  ایشان مدد می داد؛ ولی  به  )دانش جویان( 
 :1327( غنيمه  نظر  از  یادگيری  روش  در  )نصر، 1359: 64(  داشت  وجود  اختالفاتی 
326(، حافظه دارای نقش اساسی بود و به همين دليل به تکرار زیاد متن و درس تأكيد 
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فراوان می كردند و برای حفظ مطالب، عموماً طالب متن را برای یک دیگر می خواندند. 

مدرسان و طالب
استاد در علوم اسالمی ركن اصلی آموزش به شمار می رفت. وی پس از كسب علم از 
مشایخ و اندوختن تجربه كافی كه معموالً از طریق سفرهای علمی به دست می آمد، با 
توجه به لياقت های الزم می توانست بر كرسی تعليم تکيه كند، ولی قانون خاصی هم برای 
منع نبوده است. در گذشته، به استادان در مدارس شيخ خطاب می شد؛ اما عنوان های 
افتخاری و عبارات دیگری نيز از طرف طالب یا حاكم وقت به آنان داده می شد. عناوین 
یا  المعلمين  از معلم، مؤدب، استاد، معيد، شيخ، نقيب  معمول در مدارس عبارت بود 
سرپرست استادان و امام. تشکيالت مدارس شامل استاد )مدرس(، نایب و معيد بوده 
است. هر مدرس، اصوالً دو تکراركننده نيز داشته است كه درس های استاد را با صدای 
هر كسی  نظاميه ها،  تأسيس  از  پيش  تا  )نخستين، 1367: 79(.  بازگو می كردند  بلند 
كه خود را شایسته درس دادن می دانست، بخت تدریس داشت. برای این كار، به هيچ گونه 
مدرک و گواهی و جوازی نياز نبود. هيچ كس ناچار نبود كه از دیگری اجازه بگيرد )عزتی، 
1356: 95(. البته در مدارس، انتقال معرفت پيوسته جنبه ی شخصی داشت؛ بدین معنی 
كه طالب علم نظر به شخص مدرس داشت نه به مؤسسه یا مدرسه ای كه در آن درس 
تأسيس  با  انتخابی خویش می دانست.  استاد  تابع  به طور عميق،  را  بود و خود  خوانده 
مدارس نظاميه، قيود و ضوابطی در كار تدریس پدید آمد كه پيش از آن وجود نداشت. 

از این تاریخ، تدریس برای هر كس در هر جا جایز نبود )غنيمه، 1327: 320(. 

مراکز آموزشی در سرزمين تحت حكومت سامانيان )خراسان بزرگ و ماوراءالنهر(
سامانيان بسيار كوشيدند آموزش و پرورش را همگانی كرده و بين مردم رواج دهند، تا 
آموزش مختص یک طبقه خاص نشود. بنابراین مراكز بسياری مسؤوليت ترویج آموزش 

را بر عهده گرفتند از جمله: 
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افراد  از  را  نوشتن  و  خواندن  توانایی  علم آموزی،  و  علم  به  اسالم  ترغيب  مساجد:   
می طلبيد. بدین منظور، بيشتر مساجد جایی را به آموزش اطفال اختصاص می دادند. 
در واقع، این مکان در مساجد و یا در جوار آن، اولين شکل های مکتب را به وجود آورد. 
این  و  بود  آموزشی، مساجد  مراكز  و  اجتماعات دین  مناسب ترین جایگاه  و  كهن ترین 
موقعيت برای مساجد تا پس از آن كه مدارس ساخته شدند، نگاه داشته شد و بسياری 
از مدرسان عالی مقام، حوزه های درسي خود را در مساجد برپا می ساختند و از همين 
جهت است كه سبک معماری مدارس قدیمه در ایران، اغلب با سبک مساجد قدیمی از 
لحاظ كاشيکاری و طاق های ضربی و غيره یکسان و همانند است )سامی، 1352: 36(. 
وضع تدریس در مساجد پيش از آن كه مدرسه دایر گردد بر این روش استوار بوده كه 
هر دانشمند و مدرس، قسمتی از مسجد را برای كار تعليم خود انتخاب می كرد و طالب 
حلقه وار به گرد او می نشستند و به تقریرات و بيانات معلم گوش می دادند و یادداشت 
برمی داشتند. این حلقه به نام همان مدرس ناميده می شد. هر حلقه  ویژه درس جداگانه ای 
بود. مثأل در بعضی حلقه ها فقه، بعضی علوم مربوط به قرآن و در بعضی بحث های ادبی 
می شد. بحث های مربوط به قرآن و احادیث و اخبار و فقه از همه رشته ها منظم تر و 
رایج تر بود. گاهی یک طلبه در اوقات مختلف در چند حلقه حاضر می شد و از محضر 
چند مدرس استفاده می كرد و بعضی از طالب، هنگامی كه مدرس درس مطلوب خود 
را در شهری نمی یافت، به شهر دیگری می رفت. چه بسا كه دانشجو و طلبه ای در راه 
كسب دانش و فرهنگ از ماوراءالنهر تا اقصی نقاط مغرب و اندلس می رفت. مساجد جامع 
ماوراءالنهر و خراسان محل برپایی مجالس حدیث و قرائت و تفسير و وعظ بود. چنان كه 
ابوعلی رودباری طوسی )403ق.( در مسجد جامع شهر نيشابور، سنن ابوداود سجستانی 
ابونصر احمد بن عبداهلل بن فضل خيزاخزي، امام مسجد جامع بخارا  را درس می داد. 
بود و در آن جا مجلس درس داشت. در مسجد مطرز نيشابور كه از مساجد معروف شهر 
بود و توسط یکي از علما به نام ابوبکر محمد بن یحيي سهل مطرزي نيشابوري ساخته 
شده بود، بسياري از بزرگان و علما از جمله ابوعلي دقاق، پدر ابومسعود احمد بن محمد 
رازي طبري و ابوالقاسم قشيري، مجلس وعظ داشتند )محمد بن منور، 1348، ج 2: 
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757؛ قشيري، 1354: 114؛ ناجی، 1378: 498(. از همان قرون اوليه هجری، مسجد 
محل پرورش و خاستگاه تفکرات بزرگی شد كه در قرون بعد، علوم اسالمی را شکل داد 
و به اوج رسانيد. جویندگان دانش از نقاط مختلف به مساجد كشيده شدند و به تدریج 
برآورد.  را  آموزشی  نيازهای  نمی توانست  دیگر  لذا مسجد  گزیدند؛  در حجره ها سکنی 
وقتی تعداد كودكان تحت تعليم بيش از پيش افزایش یافت، آموزش كودكان به تدریج، 
از مسجد جدا و در محل ها و گذرهای دورتر تشکيل گردید و در مکتب ها متمركز شد. 
به هر صورت، علت جدایی مکتب از مسجد را كثرت دانش آموزان و كمبود محل مناسب 
و نيز عدم رعایت طهارت توسط كودكان ذكر كرده اند. از قرن چهارم به بعد، از آن جایی 
كه پاره ای از مدّرسان، بحث و گفتگو و مناظره را خالف احترام به مساجد و آن جا را 
مخصوص نماز، عبادت و راز و نياز می دانستند، محل تعليم و تعلم را در مدارس قرار 
دادند و از آن تاریخ به بعد، بر تعداد مدارس اندكی كه در شهرها وجود داشت، افزوده 

گردید )سامی، 1352: 35،38(.     
مذهبی  تسامح  روحيه  و  سامانيان  آزاداندیشی  پرتو  از  سامانيان  زمان  در  مدرسه: 
ایشان، استعدادها مجال شکوفایی یافت و اظهار آراء و ابراز عقاید برای پيروان همه ی 
و  دانش  بزرگداشت  سيره ی  نهال  و  گردید  آزاد  گرایشی  گونه  هر  و  مذاهب،  و  ادیان 
دانشيان باليدن گرفت. این زمان، زمان پدیده های نوین علمی در تمام رشته ها و بسياری 
آموزشی  نهادهای  نخستين  و  بخارا  بزرگ  كتابخانه ی  تأسيس  در  از جمله  زمينه ها  از 
یافته  سازمان  و  مستقل  نهاد  مثابه  به  مدرسه  بود.  سامانيان  قلمرو  در  مدرسه،  به نام 
آموزشی، نخستين بار در زمان سامانيان پا گرفته است. گزارش های متعددی حکایت 
از وجود مدارس در شهرهای قلمرو سامانيان دارد. عموم منابع تاریخی، شهر نيشابور را 
كه در قرن چهارم بزرگ ترین شهر خراسان بود، مهد نخستين مدارس دانسته اند. این 
مراكز از اواخر سده ي سوم هجری بنيادي روز افزون یافت و دامنه اش به تدریج دنياي 
اسالم را فراگرفت و از آن پس از ماوراءالنهر در خاور تا آندلس در باختر دنياي اسالم، 
مدارس بسيار و برخوردار از پشتوانه ي مالي موقوفات شخصي یا دولتي تأسيس گردید و 
شهرهای دیگری مانند بلخ، سبزوار، بخارا و هرات نيز از مراكز علمی این دوره محسوب 
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می شوند. آورده اند كه ربع جمعيت شهر بلخ را روحانيون و فقها و اعضای خانواده آنها و 
طالب تشکيل می دادند. وجود مهم ترین مراكز علمی در این دوره در ایران بویژه بخش 
شرقی كشور، نشانه توجه مردم این مرز و بوم به علوم و احترام آنان به علما و پيشينه 
غنی فرهنگ و تمدن آنها است. دایرة المعارف مذهب و اخالق، خراسان را مهد اولين 
مدرسه در جهان اسالم مي داند، اما اشاره به نام مدرسه اي خاص نمي نماید. )س ل طان زاده ، 
1364: 94(. مدرسه ابوحفص فقيه در بخارا ظاهراٌ كهن ترین بنياد آموزشی است كه در 
طليعه امارت سامانيان تأسيس شده است. ابواسحاق ابراهيم بن محمود قطان نيشابوری 
)299ق.(، فقيه مالکی را می توان پرچم دار نهضت تأسيس مدارس در نيشابور دانست. 
بيهقی  شعيب  بن  محمد  ابوالحسن  كه  است  بيهقی  مدرسه  نيشابور،  مدارس  دیگر  از 
)324 ق.( فقيه و مدرس شافعی آن را در كوی سيار این شهر پایه گذاری كرد )بيهقي، 
1348: 158؛ حاكم نيشابوری، 1375: 107(. مدرسه فارجک در بخارا، در سال 325 
ق./936م. وجود داشته است )نرشخي، 1351: 131(. بعضی مدارس، مانند دارالسنه یا 
مدرسه ابوبکر احمد بن اسحاق صبغی نيشابوری )342ق.( خاص ترویج دانش حدیث 
بود. مصطفي جواد )1375ق، ج 4: 505(؛ مورخ متبحر عراقي، نخستين مدرسه اي را 
كه به عنوان قدیمي ترین مدرسه ذكر كرده مدرسه ابن حبان بستي )354ق.( است و 
محمد اسعد طلس ضمن تأیيد این نظر مي گوید كه قدیمي ترین متن تحقيقي تاریخي 
امام شافعي  نام برده است آن است كه استنفلد1 تحقيق كرده و درباره  از مدرسه  كه 
ابوحاتم بستي است كه در آن مدرسه انبار، كتابخانه و اتاق هایي براي طالب قرار داده 
بودند )طلس، 1957: 122-123؛ ساكت، 1355: 136(. از دیگر مدارس قلمرو سامانيان، 
از حاكمان دولت علویان زیدي  ناصر كبير  به  ابومحمد حسين بن علي ملقب  مدرسه 
طبرستان كه در آمل مدرسه اي ساخت و خود در آن جا به تدریس فقه، حدیث، شعر و 
ادب یرداخت )آملي ، 1348: 110(. مدرسه ابواسحاق اسفرایني، مدرسه طابران طوس، 
مدرسه ابوبکر بستي، مدرسه ابن فورک اصفهاني در نيشابور، مدرسه صاعدیه نيشابور، 
مدرسه ابوحسان قرشي، مدرسه بدر بستان، مدرسه محمد الحمشاد در بوزجان، بست، 

1. Stanfeld
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مرورود و در غزنه نيز مدارسی بر پا بود )قشيري، 1354: 19؛ عتبي، 1345: 442،403؛ 
بيهقي، 1356: 222؛ بيهقي، 1348: 250؛ محقق، 1365: 226(. در استقراء از مدارک 
از سایر بالد اسالمی، منهای مشرق  اسالمی چنين بر می آید كه سرزمين عراق بيش 
)فدایی، 1369:  بوده  است  تبع آن كتابخانه  به  نيز  و  زمين و خراسان ، دارای مدارس 
141(. اولين مدارس نيز بر اساس معماری مساجد بنا گردیده است. این نظام آموزشی 
كه از ابتدا برای جویندگان علم و دانش تسهيالتی از جمله آموزش رایگان، مسکن و 
كمک هزینه از محل موقوفات در نظر گرفته بود به مدرسه منتقل گردید، به گونه ای 
كه می توان گفت مساجدی در ابعاد علمی و فرهنگی به نام مدرسه تأسيس گردید. تا 
قرن چهارم هجری، اساس ساختاری آموزش عالی را همان حلقه ها تشکيل می دادند. در 
این حلقه ها یا مجالس، علوم دینی و فلسفه تدریس می شد. در تعيين تاریخ، تأسيس 
اولين مدرسه و نام مؤسس آن، مورخان مسلمان متفق الرأی نيستند؛ ظاهراً یکی از اولين 
مدارس به طور اخص، مدرسه ی ابوحاتم بستی در شرق ایران است. ابوحاتم بستی )277 
ـ 354ق.( در زادگاه خود مدرسه ای مجهز به كتابخانه، مسکن و هزینه تحصيلی برای 

طاّلب تأسيس كرد )صدیق، 1316: 338(.
   پتروشفسکی1 )1350: 101(  در كتاب خود راجع به تأسيس اولين مدارس می نویسد: 
نوع و نمونه ی ویژه ی مدارس علميه اسالمی در قرن چهارم )دهم ميالدی( در منطقه 
شرق امپراتوری اسالمی، یعنی خراسان به وجود آمد و به دنبال آن در غرب امپراتوری 
در خراسان  غيررسمی  و  منفرد  ویژگی های  با  مدرسه  ترتيب،  بدین  یافت.  توسعه  هم 
ظاهر گردید. هر مدرسه نام مؤسس اش و یا نام یک استاد معروف را كه در آن تدریس 
می نمود به خود می گرفت. این مدارس هيچ گونه ویژگی رسمی نداشتند. تنها با تأسيس 
و  رسمی  ویژگی  مدرسه  هجری،   455 سال  در  نظام الملک  خواجه  به دست  نظاميه ها 

نهادی به خود گرفت. 
خانه و دکان علما: از دیگر مراكز نشر دانش و انجمن دانشجویان حدیث و دیگر 
علوم اسالمی، خانه و دكان علما بود. علما و دانشمندان هر یک در خانه و مدرسه خود 

1. Ilya Pavlovich Petrushevsky
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به جمع آوری كتاب ها می پرداختند. چنان كه در خانه ابونصر محمد بن مسعود عياشی 
و  مقابله  به  برخی  استنساخ،  به  جمعی  سمرقند،  در  امامی  مفسر  و  فقيه  )320ق.(، 
صبغی  عبداهلل  بن  محمد  ابوبکر  دكان  داشتند.  اشتغال  تعليق  یا  قرائت  به  گروهی 
و  دانشمندان  انجمن  نيشابور،  كرمانيان  مربعه  در  شافعی،  فقيه  )344ق.(  نيشابوری 

محدثان بود و ابوعبداهلل بن یعقوب در آستانه در مي نشست و براي مردم حدیث مي 
 :1362 فارسي،  168؛   :  2 ج  تا،  بی  سبکي،  279؛  ج8:  1382ق ،  )سمعاني،  خواند 
ميکروفيلم به شماره های 807 و 2538 : 807 ب 54 (. ابومحمد عبداهلل بن محمد 
وراقان سمرقند دكان داشته و در آن جا  بوده كه در راسته  وراقان  از  رازي،  بن نصر 
افرادي باسواد  حدیث مي كرد )نسفي، 1412ق.: 197-196(. كتاب فروشان آن دوره 
بودند و دكان هاي آن ها مركز تجمع شعرا، فالسفه، اطبا، منجمين و به طور كلي افراد 
به آن جا  براي بحث و گفتگو و گرفتن و خریدن كتاب  بود كه  اهل مطالعه و كتاب 
مي آمدند. )فراي، 1358: 90(. بيشترین نهادهای غيررسمی و خصوصی آموزشی در 
این دوره خانه های دانشمندان بوده است كه بنا به مالحظات شخصی و یا سياسی، به 
دور از دخالت حکمرانان و تفتيش و تجسس عامالن آنان به تعليم شاگردان و پيروان 
خود می پرداختند. در این خانه ها، انتخاب استاد و دانشجو و كتاب درسی و رشته ی 
با استقالل كامل معلومات خود را بدون محدودیت زمانی  تحصيلی آزاد بود و استاد 
و مکانی به دلخواه و یا پيشنهاد شاگردان به آنان انتقال می داد. از جمله پدر بوعلي 
دعوت  خود  منزل  به  را  ناتلي  علي  استاد  بوعلي،  به  منطق  آموختن  براي  كه  سينا 
تحصيل  به  شروع  ابتداي  در  ابوالخير  ابوسعيد  هم چنين   .)40  :1348 )بيهقي،  كرد 
به خانه ابومحمد غنازي كه خود از مشاهير قراء خراسان بود رفت و به قرائت قرآن 
ابوبکر  و  ابوعبداهلل خضري  نزد  را  فقه  غنازي،  ابوسعيد  نزد  را  عرب  ادبيات  پرداخت، 
مرو  برجسته  فقهاي  از  شبوبي  ابوعلي  از  را  البخاري  و صحيح  آموخت  مروزي  قفال 
سماع كرد و نزد ابوعلي زاهر بن احمد فقيه از علماي بزرگ عصر به تکميل تحصيالت 
خود پرداخت )محمد بن منور، 1348، ج1: 228، 22 و31(. ابوعلي سينا كه در دوره 
فرمانروایي سامانيان در بلخ بوده مي گوید بازار كتابفروشان بخارا بي نظير بوده و اغلب 
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كتابفروشان آن دوره، افراد باسوادي بودند و دكاكين آن ها مركز تجمع شعرا، فالسفه، 
)راوندي،  مي آمدند  آن جا  به  مباحثه  براي  كه  بوده  دیگري  افراد  و  منجمين  اطبا، 

1382، ج 2: 235-234(.
خان و رباط: خان1 )تيم یا كاروانسرا( از دیگر محل ها بود كه دانش دوستان در آن جا 
گرد می آمدند. رباط نيز گاه مترادف با خان به كار رفته و گاهی منظور پایگاه مرزی است 
كه غازیان و مجاهدان در آن حضور می یافتند. چنين رباط هایی در ناحيه سمرقند به 
فراوانی وجود داشت و علما در آن به تدریس و تحدیث می پرداختند. از جمله این رباط ها، 
رباط هاي كرانه جنوب، رباط ذوالکفل، رباط افراوه در ابيورد، رباط كوفن، رباط ابوالقاسم 
ميکالي )ميان نيشابور و قهستان(، رباط سهيل، رباط فاروق در ناحيه كوار نيشابور )شيخ 
تدریس  و  به عبادات  آن جا چهل سال مشغول  بدالکواري( كه در  ابوالحسن علي  امام 

مشغول بود )مقدسي، 1361: ج2، 482-488؛ جنيد شيرازي، بی تا: 528(.
كه  مي شد  تشکيل  نام حظيره  به  مواضعي  در  امال  و  گاهي مجلس درس  حظيره ها: 
طبق تحقيقات در اصل دیوار بستي بوده كه از چوب یا هيزم ساخته شده كه گوسفند و 
شتر را در آن جاي مي دادند، ولي از مجاري استعمال این كلمه در كتاب السياق لتاریخ 
النيشابور و منتخب مشيخه سمعاني2 مستفاد مي شود كه مقصود از آن قبرستاني است 
از  اموات  باشد كه مخصوص دفن  بوده  یا گنبدي  و  باشد  به دیواري محصور شده  كه 
خاندان خاص، چنان كه از تعبيره حظيره آل سمعاني كه در سنجدان3 مرو بود و نام آن 
در منتخب مشيخه سمعاني آمده است، معني همين مستفاد مي گردد. در كتاب السياق 
در شرح حال اسماعيل بن عبداهلل بن موسي بن سعيد ابوالفتح الساوي اشاره مي كند كه 
وي قبل از نماز در روز جمعه از حظيره منسوب به ابي الشمام امال داشته است )قشيري، 
1354: 21؛ فارسي، 1362: ميکروفيلم به شماره های 807 و 2538: 807 ب 83 و54(.

1. واژه ای فارسی، كهنسال و با معانی گوناگون و از آن جمله سرای و كاروانسرای، در واژگان بازار در ایران بيشتر 
مانند ری،  بازار شهرهایی  برای  پنجم،  و  قرن های چهارم  اسالمی  متون جغرافی نویسان  در  و  دارد  تاریخی  كاربرد 

نيشابور، اهواز، و كازرون به كار رفته تعریف كرده  است )دانشنامه جهان اسالم، ذیل "خان"(.
2. منتخب مشيخه سمعاني منظور قسمتي از كتاب شيخ  سمعاني است.

3. سنجان است كه معرب سنگان. قریه اي بود بر دروازه شهر مرو كه آن را ورسنگان مي گفتند )لغت نامه دهخدا، 
ذیل "سنجدان"( قصبه اي است بخراسان( فرهنگ فارسی معين، ذیل "سنجدان"(
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خانقاه یا دویره1: خانقاه محل اقامت و خلوت و عبادت صوفيان بوده است. در شرق 
ایران در قلمرو سامانيان، خانقاه منحصراً به متکلمان و زاهدان فرقه كراميه تعلق داشت 
و گروه هاي كرامي كه بيشتر از همه در خراسان به هم رسيدند و در بين النهرین، جرجان 
و طبرستان پيرواني داشتند، داراي خانقاه هاي خاصي بودند. در بناي خانقاه ها نظر بر 
در  بوده،  آنان  غالب  معتقدات  آفاق جزو  در  و صوفيان كه سفر  بوده كه سياحان  این 
طول سياحت و سفر خودشان پناهگاه و طعام داشته باشند. در دوره سامانيان به دليل 
گسترش مسائل عرفاني و انتشار تصوف در خراسان، تقریباً در غالب شهرهاي منطقه 
خراسان مركزي خانقاه وجود داشته است )محمد بن منور، 1348، ج1: 25 ، 29 ،62(. 
این مراكز، خانقاه حسن بن یعقوب نيشابوری معروف به حداد )336ق.(  از مهمترین 
است كه مدرسه ای در مجاورت یا درون آن وجود داشته است )حاكم نيشابوری، 1375: 
تأليفات  به تدریس  نيشابور  در  خود  خانقاه  در  نيز  )354ق.(  بستی  حبان  ابن   .)159
خویش، كه عمدتاً در حدیث بود، می پرداخت )سمعانی، 1382ق، ج2: 225؛ سبکي، 
بی تا، ج3: 183(. ابوسعيد ابوالخير از سرامدان صوفيان و مشایخ خانقاه این دوره است. 
از دیگر خانقاه ها  بوده  ابوالخير معروف  ابوسعيد  به خانقاه  بوده است كه  داراي خانقاه 
خانقاه صندوقي، خانقاه طرسودي، خانقاه محمود، خانقاه سلمي، خانقاه بيهقي، خانقاه 
 ... محمود طوسي، خانقاه سراوي در نسا، مربوط به شيخ احمد نصر از كبار مشایخ و 
كه مي توان اشاره كرد )مقدسي، 1361: ج2؛ 482تا 488؛ فارسي، 1362: ميکروفيلم 
به شماره های 807 و 2538: 807 ب 10تا 11؛ محمد بن منور، 1348، ج 1: 77؛ 
بيهقي، 1348: 149(. از این شواهد بر می آید كه برخی خانقاه ها در تلفيق علم طریقت 
با آموزش علوم دینی، كه صوفيه آن را علوم ظاهر می خواندند، نقش داشته اند. به جز 
این ها، خانقاه های بسياری در نيشابور و دیگر شهرهای سرزمين سامانيان برپا بوده است.

صفه: ایوانی مسقف بود كه در كاخ ها و خانه ها مشرف بر ميدان ها برای جلوس موقت 
ساخته می شد. هم چنين نشستگاه و محل اقامت صوفيان خانقاه یا نيازمندان بود كه در آن 
جا سکنی می گزیدند. امير ابوالمظفر محمد بن لقمان بن نصر )320ق./932م.( از بزرگان 

1. به معني خانقاه )فرهنگ فارسی عميد، ذیل "دویره"(



   فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان122

دودمان سامانی بود كه در سمرقند صفه ای برای طالبان علم ساخت و اوقافی بسيار برای 
نگهداری بنا و رفع نياز طلبه حدیث اختصاص داد )ابن نقطه، 1408ق، ج 3 : 122(.

کتابخانه ها: كتاب و كتابخانه از گذشته هاي دور تاكنون نماد رشد و گسترش دانش 
بوده است. در دوران اسالمي كه سرزمين  و فرهنگ در ميان جوامع و ملل گوناگون 
ایران،  به مدت چندین قرن، پيشتاز و پرچم دار فرهنگ و تمدن اسالمي بوده است، وفور 
كتابخانه هاي مختلف در سرتاسر ایران به چشم مي خورد. در شهرهای تحت حکومت 
سامانيان نيز كتابخانه های زیادی وجود داشته كه از یک سو، ابزار تحقيق و بحث علمی 
را فراهم می ساخت و از سوی دیگر، بنيادی آموزشی بود كه استادان و دانشجویان را 
پيرامون هم گرد می آورد و در آن به بحث و تدریس می پرداختند. افرادی با عنوان وراق 
یا ناسخ در مقابل اخذ اجرت از كتاب ها نسخه بر می داشتند )سمعانی، 1382ق ، ج 13: 
8( و به كوشش آنان، شمارگان كتاب افزایش می یافت. برخی محدثان و نویسندگان از 
این راه گذران زندگی می كردند. در كتابخانه امرا و سالطين نيز كتاب هاي علمي بسياري 
وجود داشته كه دانشمندان در آن جا به مطالعه و تحقيق مي پرداختند. از جمله كتابخانه 
مهم، كتابخانه دربار سامانيان در بخارا كه یکی از غنی ترین و باشکوه ترین كتابخانه های 
جهان اسالم است كه ابن سينا در حدود سال  387ق./997م. در آن به مطالعه و تحقيق 
پرداخت و به گفته وی، قبل و بعد از آن مانندش را ندیده است؛ اما متأسفانه كمی بعد 
این كتابخانه آتش گرفت )یاقوت حموي، 1355ق، ج 3: 1072؛ ابن خلکان، 1398ق، 

ج 2: 158(.
گذر: در محله های مختلف سمرقند، گذرهای فروانی وجود داشته است كه نسفی از 
آنها با عنوان "سکه" یاد كرده است. هر یک از این گذرها، دارای نام و عنوانی خاص بوده 
كه برخی از آن ها به دليل سکونت، محل تدریس و یا دفن شخص خاص، به نام همان فرد 
معروف شده بود. از كتاب القند بر می آید كه در سده های اوليه، برخی از محدثان در 
خانه هایی كه هر یک در گذری قرار داشت، به نقل حدیث می پرداختند. همانند گذر 
ليث، محل سکونت ابومحمد رجاء بن مرجی حافظ مروزی در 249ق، گذر یزید، این 
گذر در محله باب دستان كنار گذر صالح قرار داشت و اقامتگاه ابوعبدالرحمن عبداهلل بن 
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حماد آملی در سال 269ق بود. گذر رزک، محل تدریس ابوالقاسم علی بن محمد خازنی 
قمی رازی در سال 384ق. بود )نسفي، 1412ق: 197-196(. 

از  بود  عبارت  دارالعلم  است.  بوده  دارالعلم ها  آموزش،  مکان های  دیگر  از  دارالعلم: 
افرادي تأسيس مي شد و در آن جا وسایل الزم براي مطالعه و  به وسيله  مؤسساتي كه 
تحقيق در سطح باال فراهم مي گردید و معموالً داراي كتابخانه ویژه اي بود و حجره هایي 

دانش  بودند كه  آن جا  استاداني هم در  یا  استاد  بسا  دانش پژوهان. چه  جهت سکونت 
پژوهان از راهنمایي آنان استفاده مي كردند و حتي در بعضي از این مؤسسات، مخارج 
دانش پژوهان نيز تأمين مي شد. تأسيس این گونه مراكز به دنبال ایجاد كتابخانه ها بوده 

است )ثواقب، 1381: 172(.
بيمارستان ها و مدارس طب: از دیگر سازمان هاي علمي كه در ميان مسلمانان داراي 
اهميت بود، بيمارستان ها و مدارس طب است. بيمارستان هاي اسالمي به منزله همان 
دانشکده هاي پزشکي علمي نوین، كلينيک به شمار مي رود. مسلمانان از دیرباز به اهميت 
بيمارستان ها از لحاظ صالحيت تعليم در زمينه دانش پزشکي پي برده بودند و قسمت 
از  بيمارستان ها داده مي شد. بسياري  باليني یا طب عملي در  عمده تعليمات پزشکي 
بيمارستان ها كتابخانه و مدرسه اي براي تأمين این منظور در ضميمه داشتند. از آن جا 
كه حاالت مختلف بيماري براي دانشجویان مشهود و داروها نيز در دسترس و فراوان 
فعاليت  بودند.  هم  پزشکي  دانشکده هاي  بيماران،  معالجه  بر  عالوه  بيمارستان ها  بود، 
آغاز گردیده است )همان:  از قرن چهارم هجري  بيمارستاني  در زمينه تأسيس مراكز 

.)176 -175

نتيجه 
از آن چه گفته شد می توان نتيجه گرفت دوره حکومت سامانيان، دوره رستاخيز فرهنگي 
ایران مي باشد. اوضاع ایران از نظر علمي و فرهنگي به اوج اعتالي خود رسيد. امراي ساماني 
عالقه زیادي به علم و فرهنگ، آداب و رسوم و حفظ سنن ایراني داشتند. در این دوره، 
زبان و ادبيات فارسي كه بعد از حمله اعراب به ایران از رونق افتاده بود، احياء گردید و رشد 
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و گسترش یافت. تنوع مراكز آموزشی و علمی شدن شهرهای خراسان بزرگ در قلمرو 
سامانيان، باعث شکوفایی علم كالم اسالمی، جنبش اسماعيليه، معتزله و رونق محفل 
اخوان الصفا و ... شد. اميران سامانی، وزیران دانشمند و دانش پرور آنان، هم چون خاندان های 
بلعمی، جيهانی و عتبی به تشویق و حمایت علما و ادبا و شعرا دست زدند و توانستند 
محيطی بسيار مساعد برای پيشبرد اهداف علمی فراهم آورند كه این زمينه مناسب، عالوه 
بر پایتخت و شهرهای بزرگ و مشهور، بسياری از شهرها و روستاهای كوچک خراسان و 
ماوراء النهر را در بر می گرفت و آن ها را به كانون های فرهنگ و دانش مبدل می ساخت، 
به گونه ای كه مجالس درس و وعظ، محافل شعر و ادب و كرسی های علمی فراوانی در 
جای جای این سرزمين بر پا گشته بود. قلمرو سامانيان در این زمان، به مثابه یک مدرسه 
بزرگ علم و دانش بود. رواج علم و دانش در این دوران در سرزمين های تحت كنترل 
سامانيان، به گونه ای بوده است كه به عنوان پایگاه علم از آن یاد شده است. در باب قلم و 
مترجمان، تعداد زیادی كتاب علمی از زبان سانسکریت، یونانی، سریانی و پهلوی به زبان 
عربی برگردانده شد و در دسترس شيفتگان علم قرار گرفت. در علوم و فنون اسالمي، 
ایرانيان به قدري كار كردند كه اگر علومي كه به اسم عرب معروف است اعم از تفسير، 
حدیث، الهيات، فلسفه، طب، تراجم و حتي صرف و هر آن چه كه ایرانيان در این مباحث 
مي توان  جرأت  به  مي رود.  بين  از  علوم  آن  قسمت  بهترین  كنيد،  مجزا  را  نوشتند 
اندازه تمام دنياي قرون وسطي شاعر،  به  تاریخ سامانيان  گفت كه فقط در دوره كوتاه 

نویسنده، ادیب، سياستمدار، حکيم، فيلسوف، ریاضي دان، منجم، پزشک و دانشمندانی هم 
چون محمد بن موسی خوارزمی، زكریای رازی، ابوحنيفه دینوری، ابن خردادبه، احمد بن 
عبداهلل حاسب مروزی، فضل بن حاتم نی ریزی، ابونصر محمد فارابی، رودكی، شهيد بلخی، 
دقيقی، طوسی، فردوسی، ناصرخسرو، ابوریحان بيرونی، ابوعلی سينا و ... پدیدار می شوند. 
دست پروردگان عصر سامانی با هيچ كدام از اداوار تاریخ ایران اسالمی قابل قياس نيست. 
اگر فهرست كاملی از نخبگان و اندیشمندان و صاحبان فکر در ایران تهيه شود مشخص 
می شود كه قسمت اعظم آن اختصاص به قرن چهارم و خراسان عهد سامانيان دارد. در 
كنار همه این ها، فضای آزاداندیشی و خردورزی و تسامح و تساهل فکری پدید آمده در 



125 بررسی نقش نهادهاي آموزشي در گسترش علم ...

این دوران، از عوامل بسيار مهم در شکوفایی و رونق علمی و فرهنگی محسوب می شد.
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