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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ششموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 زمستان

 

 یانخراسان در عهد عباس یآموزش ینهادها

  ه.ق(881 -891بر عصر خالفت مأمون ) یهبا تک

 

 18/1/8991 :ییدتأ یختار                 81/6/8991 :یافتدر یختار

 1 یابوالفضل رضو یدس 

 2 یهحسن زند

 3منش  یفیانکمال ظر
متردا   خلفا و دولت   یاقتدار و تسامح نسب ی،عصر اول عباس یرونق فرهنگ

 هتای ینت  زم ی،حتام  رتر قلمترو است م     یو اجتماع یاقتصاد یطعصر و شرا ینا

 یآموزشت  یملت،، ماننتد نهادهتا    یگتر د یفرهنگ یراثمسلمانا  را از م گیریرهره

و  آمتوزی  را در علت  یاست م  یهتا از آمتوزه  یهموار مرد و امکا  تحقق رخشت 

رود و را توج  رت    یژهو یگاهیجا یخراسا  دارا یا م ینفراه  آورد. در ا ی مدن

و مرامت    یافت  فراوا   یدر عرص  عل  و آموزش، رشد یرز هایین عوام، و زم

خراستا  در   یتژه و یگاهمانند جا یآمدند. عوامل یدآنجا پد در ینوظهور یآموزش

منطقت ،   یتن و تعلق خاطر مأمو  رت  ا  راستقرا عباس،یقدرت رن ی و تحک ینتکو

منطقت  و نقت     یندر ایرن موس یمأمو  ر  عل ، حضور امام عل یمندع ق 

و  یاجتمتاع  ی،اقتصتاد  یتژه و یت  و سترانجام موقع  یعلمت  هایی در فعال یشا ا
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آ  اف وده شتد   هایی رر ظرف یمحل هایحکوم  یدای خراسا  م  را پ یاسیس

خراسا  رتا   یو آموزش یتحول علم یرس یداشتند. رررس یفراوان یرامر تأث یندر ا

 یعصتر امتارت و خ فت  متأمو  و وامتاو      یمرامت  آموزشت   یگتاه رتر جا  یدتأم

 ایعصتر، مستهل    ینمردا  اسه  دول  یژهرر آ ، ر  و یاسیس یطشرا یرگذاریتأث

رر منتار  دست  اول    ی و را تک یلیتحل -یفیتوص یکرداس  م  مقال  حاضر را رو

 آ  اس . یینتب یدر پ

 

 .یخراسان، نهاد علم، نهاد آموزش، مأمون، تمدن اسالم :کلیدواژگان

 مقدمه. 8

کاه   بایاد فتات   ه.ق181ه.ق تاا  891هاای سال اوضاع جغرافیای خراسان در فاصله درباره

النهر اءفاهی نواحی شرق ایران و ماوریکی از ایاالت مهم خالفت عباسی بود که  خراسان

در  که خراسانوجود این با. ن فعلی بودو زمانی فقط شامل ناحیه خراسافرفت را در بر می

شهر  در این پژوهش جایگاه علوم در چهار ،بود یشامل ایاالت و نواحی بسیار ها،این سال

 .فرددمینیشابور، بلخ، مرو و هرات بررسی یعنی  ؛صلی آنا

ویاژه خراساانیان در   ه ایرانیان با . فرهنگی مصادف بود ابتدای عصر عباسی با جوشش

در پرتاو اهتااام ویاژه اساالم باه       و این شکوفایی فرهنگی سهم قابال تاوجهی داشاتند   

. آموزی، برای سهیم شدن در فرهنگ و مادنیت اساالمی ساعی ناودناد    پروری و علمعلم

حیات فکری و فرهنگی دنیای فیری مأمون و توجه وی به علم و دانش، زمان با قدرتهم

 ،. ماأمون و به تأسیس نهادهای آموزشی در این ناحیه منجار شاد   8اسالم رو به رشد نهاد

                                              

غریب چون توان به پیدایش آثاری هم. برای معرفی نمونه هایی از نمود این رونق فکری و فرهنگی می1
معجم نوشت)یاقوت حموی،  طاهر بن عبداهلل برای که آن را( ق.ه 222د.) سالم بن قاسم ابوعبید الحدیث
 االیضاح ،االموال ،المثالا تواناو در زمینه مذهب پژوهی می ( اشاره کرد. از دیگر آثار22، ص 1ج  ،االدباء
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موضاوعات   رهو درباا  کارد دعوت مای دربار خود  به از ادیان مختلف راعلاا و دانشاندانی 

وی باه ایان    ۀعالقبه نظر می رسد  8کرد.نبوت مناظره برفزار میتوحید و  مانند ،مختلتی

 .در خراسان فردید های آموزشیدبه تأسیس و فسترش نها منجرمباحث، 

خود را براساا    ۀکالمی معتزله که بنیان اندیش ۀاز سوی دیگر در زمان مأمون، فرق 

-به طوری که مأمون از آنها حاایت مای  .دانستند، صاحب نتوذ فراوانی شدمعیار عقل می

در توان فتت که حرکت مأمون می 1.کرد و این فرقه را در دستگاه خالفت رسایت بخشید

 ،سات. از ساوی دیگار   باوده ا  های معتزلی اوفرایش به دلیل ،فسترش و توسعۀ علوم راه

سبب نها آ به دست های آموزشیدهای ایرانی درخراسان و تأسیس نهافیری خاندانقدرت

یکی از مراکز تولیاد   هایرانی در مقابل محیط عربی بغداد، ب یمحیط خراسان به عنوانشد 

 علم تبدیل فردد.

عالقه به تحوالت فرهنگای و تاادنی جهاان اساالم در      ،انتخاب این موضوع ۀانگیز 

فقدان منبع مستقل و خاا  در بااب   چنین، هم خراسان در عصر مأمون بوده است. ۀناحی

عصار  جهاان اساالم و باه ویاژه       فرهنگای در تحاوالت  جایگاه مراکز آموزشی خراسان 

رو ایان پاژوهش باا آن روباه     نویساندفان  کاه است از مشکالتی ه.ق( 181 -891)مأمون

 ،در توسعه و فسترش علوم در خراسانکه به سبب این . نهادهای آموزشی این عصراندبوده

هادف از   ،به هاین جهات  اند.بوده برخوردار یژه ایواز توجه  کردند،نقشی اساسی ایتا می

                                                                                                          

(. هم چنین، 061 -069، ص 2 را نام برد)همان، ج آدابه و القرآن فضائلو  لغات فی و الضد االضداد و
، ص 2عدوی معروف به ابومحمد یزیدی)همان، ج مغیره بن مبارک بن یحیی نوشته النحو فی المختصر
( اشاره 1119، ص 2سدوسی)همان، ج حارث بن عمرو بن مورج نوشته کتاب المعانیاالنواء و (، 1231

: تاریخی المعارف دائرة ترمانینی، برای مأمون نوشته شد)عبدالسالم غریب القرآنکرد. عالوه بر این، 
 (.229، ص 2ج ،اسالم تاریخ رویدادهای

؛ 1211، 2، جتاریخنامه طبری، ؛ بلعمی311 -313، ص 1ج ،عیون اخبار الرضا. ابن بابویه قمی، 1
 .122، ص طبقات معتزله؛ ابن مرتضی، 223، ص اخبار الطوالدینوری، 

 .201، ص 2، جتاریخ یعقوبی؛ یعقوبی، 2، ص 1، مقدمه جتجارب االمم. مسکویه رازی، 2
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این پژوهش، واکاوی نهادهای آموزشی خراسان در زمان مأمون است که حیات فکری این 

 قرار داشت. آنها عصر تحت تأثیر

نهااد آماوزش    تحقیق باید به کتاب منیر الادین احااد باا عناوان     ۀدر خصو  پیشین

نهااد آموزشای دوران پایش از مدرساه، تااریخ       اشاره کرد. وی در این کتااب باه  اسالمی 

ها و نقاش  رباط و هاها، مساجد، بیاارستانخانهاجتااعی علم در اسالم و به جایگاه مکتب

پردازد. عالوه بر این باید به کتاب احاد شلبی باا  آنها در فسترش علم در جهان اسالم می

اشااره کارد.    ی ایوبیان در مصار و پرورش در اسالم از آغاز تا فروپاش تاریخ آموزش عنوان

ها، استادان، شاافردان،  وی در این کتاب به جایگاه آموزش پیش از بنیاد مدار ، کتابخانه

تاریخ آماوزش در   پیرامون مقاالتیچنین، هم پردازد.ها میها و سازمانفذاران، موقوفهپایه

حایدرضاا وردی و ناصار تکایال    باه وسایله    اسالم و نظام و نهادهای آموزش و پرورش

 . ندکه چندان با موضوع این مقاله مرتبط نیست نوشته شده استهاایون 

 مساجد جامع. 8

اهایات   نقش بسایار مهاای داشاتند.    ،فیری تعلیم و تربیت اسالمیدر روند شکلمساجد 

در نخستین اقدام خود در  هجری اولیه هایسال درپیامبرای بود که مساجد به اندازه

 ؛ چرا که مسااجد عاالوه بار کارکردهاای عباادی و سیاسای،       8ساختمدینه، مسجد قبا را 

های علم در مسجد قبا بار در اسالم، حلقه نخستیننقش مهای در امور آموزشی داشتند و 

 نخساتین مرحلاۀ فعالیات خاود را از مساجد       ،اساالمی  آموزش به این ترتیب 1.برفزار شد

پنااه   هاا اهال علام باه آن    که دانشااندان و  ندبود هاییمکاننخستین  ،مساجد و آغاز کرد

  9بردند.می

                                              

 .202، ص1، جالنبویة السیرة ؛ ابن هشام،302، ص2، جتاریخ األمم و الملوک. طبری، 1
 .12 ص ،1 ج ،الدین احیاءعلوم غزالی،. 2
 .329 -330، ص تاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمی. عبدالرحیم غینمه، 3
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نیاز به تأسایس مسااجد بیشاتر     ،های جدیدسرزمین و فتح زمان با فسترش اسالمهم

یکی از این  8.کردندای به تأسیس مساجد اقدام میمسلاانان با فتح هر ناحیه ،شد. بنابراین

های فرهنگی و تادنی خود به عنوان یکی از پایگاه ۀسان بود که به دلیل سابقرا، خمناطق

، مانناد  هاای آن با ورود اعراب به این ایالت، در برخی از شهر .زردشتیان شناخته شده بود

معارف اساالمی و احادیاث نباوی باه      ،مرو به دلیل افزایش مسلاانان و نیاز آنها به احکام

 1.تأسیس مسجد اقدام ناودند

حکومتی نیز در تأسیس  کارفزارانعالوه بر توجه حاکاان و خلتای اسالمی، والیان و  

هاای  و توسعۀ مساجد نقش مهای داشتند. در واقع آنها با این اقدام خود، عالوه بر فعالیت

علاا با  .و در این راه از کاک علاا برخوردار بودند کوشیدندمیتوسعۀ اسالم  در راهعارانی 

 نویسد: میدر این باره کردند. ابن اثیر آنها را در این راه کاک می ،ارف اسالمیآموزش مع
بخراسان رفت و به جنگ  و زگىام وگاورانارنار ا      ق(391)مفضل بن يحيى

كگرد زگىد او رفگت     بخارا پرداخت، شاريار اشروسنه كه ا  تسليم خوددارم وگى 

  1)وتابعت كرد( فضل در خراسان چندين وسجد و رباط ساخت 

مرکز رفت و آماد   ،و اطراف آن شدهای اسالمی ساخته میمسجد جامع در مرکز شهر

به طور  1مسجد جامع هرات، جایگاه علاا و فقها بود. ،در این دوره 4.دعلاا و دانشاندان بو

این فونه مساجد در نقاط متتوحۀ جدید و در کناار مراکاز ماذهبی ملال مغلاوب       معاول،

                                              

توان به فرمان عمربن خطاب اشاره کرد که به والیان خود در کوفه و مصر دستور داد، . برای نمونه می1
؛ 1121 ص ،1ج ، طبری تاریخ، جا گرد آیند) طبریمسجد جامعی بسازند که مردم برای نماز آدینه در آن

 (.196، ص1، جالقاهرة و مصر أخبار فى المحاضرة حسنسیوطی، 
 .296 -291، ص مسالک وممالک. اصطخری، 2
 .10ص  ،11، جایران و اسالم بزرگ تاریخ اثیر، . ابن3
 .296، ص مسالک و ممالک؛ اصطخری، 171ص  ،العالم اشکال . جیهانی،2
 .219، ص مسالک و ممالک؛ اصطخری، 02، ص العالم من المشرق الی المغربحدود  ،ناشناس . نویسنده1
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هاای  فسترش اسالم و مقابله با ادیان دیگر از راه توساعۀ فعالیات   و برایشدند احداث می

جذب پیروان ادیان دیگار   سببتعالیم اسالمی،  روز بودنه ؛ چرا که بکوشیدندمیآموزشی 

  8.مسجد احداث کرد ،فضل بن یحیی در فوشۀ معبد نوبهار برای ناونه،شد. می

هجاری   دوم ساده عالوه بر این، نیاز جامعه اسالمی به پیشرفت تادنی و فرهنگی در 

هایی در دفرفونی ،هایی در زندفی عربی و اسالمی ایجاد شود. بنابراینشد دفرفونی سبب

های علای و آموزشی که متضان کوشش برای فسترش زمینه ردیدحیات مسجد پدیدار ف

د و شا جد تادریس  امسجد بود. دیری نگذشت که اصول نحو در کنار علوم اسالمی در مس

  1اش علم کالم بود.هایی در باب الهیات به وجود آمد که نتیجهبحث

رای عبادت و مساالل سیاسای باود، باه     البته باید فتت که ساختن مسجد که محلی ب

های فرهنگی ملل تابعاه  توانست راهبردی فرهنگی در مقابله با اصول و ارزشتنهایی نای

هاای  باشد. مسلاانان در فذر زمان و در برخورد با اصول فرهنگی ملال تابعاه و سارزمین   

-باه دیگار راه  متتوحه به این نتیجه رسیدند که برای رویارویی فرهنگی با دیگر ملل باید 

د. بدین ترتیب آموزش اصول اسالمی به عنوان یک اصل فرهنگای  نهای ماکن روی آور

هاای فرهنگای   برای ترویج فرهنگ اسالمی و جذب پیروان ادیان دیگر، سر لوحۀ راهبارد 

 مسلاانان قرار فرفت.

 .شاد مجالس در  و حلقه های علای در این زمان، در مساجد برفازار مای   ،بنابراین 

 باا وجاود  جد امس 9های علای بود.آموزشی در این مساجد،  مبتنی بر مجالس و حلقه نظام

های عقیدتی، مرکز تجاع ناایندفان فکار و اندیشاۀ دینای و    اختالفات مسلکی و فرایش

به تدریس و تحقیق در زمینۀ مسالل و قاوانین فقهای   در مساجد فقها  ند.دشدانش عربی 

                                              

 .20، ص 2، ج الزمان ابناء و انباء وفیات االعیانابن خلکان،  .1
 .12-11، ص تاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمیغینمه، . 2
 .321 -327ص  ،عباسیان عصر در اسالمی تمدن کاظم مکّی، . محمد3
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بااه تعلاایم زبااان عرباای هااات  ،ادب و نحااو عرباایپرداختنااد و دانشاااندان زبااان و ماای

اولیاه اساالمی، نتیجاه     هاای ساده شکوفایی علای و فرهنگای در   ،در واقع 8فااشتند.می

 توان آنها را نخستین مراکز آموزشی دینی دانست.فعالیت مساجد بود که می

ترین مساجد خراسان که عالوه بر کارکردهای مذهبی در اماور آموزشای   مهمیکی از  

 در این مساجد  زمان با قیام ابومسلم علیه امویان،هم. بودداشت، مسجد جامع مرو  عالیتف

 یرا بارای مادت  این مسجد  پرداختند. ابومسلمخلیته چهارم میو لعن امّام علی به سبّ

 ایان فیاری ماأمون،   ابومسلم باا قادرت  . و در ربض، مسجد جدیدی ساخت بست طوالنی

ای کاه ماأمون در خراساان    در دوره 1ر اهل حدیث قرار داد.مسجد را تعایر کرد و در اختیا

به امور در حضور خلیته جا در آنو  اقامت داشت، مسجد آدینه محل تجاع علاا و فقها بود

د، باا  شبرفزار می خلیته رسد این مجالس که در حضوربه نظر می 9شد.مردم رسیدفی می

 .هاراه بودآموزش فقهی و حقوقی 

 مدارس. 3

زمان پیدایش اسالم در شبه جزیره عربستان وفسترش فتوحات، روز باه روز بار تعاداد    از 

 منااظره  و بحث برای تازه موضوعات .شدپژوهان در حوزۀ تادن اسالمی افزوده میدانش

 کاه  اسالمی . حکومتیافتهای در  فزونی میحلقه شاار ،به دنبال آنآمدند و پدید می

 فساترش  به نیاز امور تثبیت برای بود، شده حاکم روم از تیقسا و ایران تادنی فسترۀ بر

 اماری  مدرساه،  باه  مسجد از آموزش انتقال شرایطی، چنین در داشت. اسالمی هایآموزه

 .شدند ایجاد مساجد کنار در مدار  و بود طبیعی

                                              

 .11، ص تاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمی. عبدالرحیم غینمه، 1

 .212، ص 2ج ،االقالیم معرفة فی التقاسیم احسن . مقدسى،2

 .1211ص  ،2، جطبرى تاریخنامه . بلعمى،3
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کار خود را به دو شاکل خصوصای و دولتای آغااز کردناد.       ، مدار در تادن اسالمی

جا، باه امار   هایی بودند که استادان و شافردان با فرد آمدن در آنخانه ،مدار  خصوصی

آید، عااومی نباودن آن موجاب شاده     میخصوصی بر ۀپرداختند. چنان که از واژتعلیم می

هرفااه   زیارا  مشخص نباشاد؛ نخستین مدرسه خصوصی تشکیل است تاریخ دقیقی برای 

 کرد.اقدام می شخصی یا استادی توانایی مالی داشت، به این امر

قرآن را  ،بعد ۀنوشتن بود. در مرحل و، آموزش خواندن خانهدر مکتب نخستین کار معلم 

یک معلم بود  ۀفاهی این وظایف بر عهد .تعلیم خوشنویسی بود پس از آن،آموختند و می

ها زبان عربی و زبان باومی را  در برخی از مکتب 8و فاهی هر یک را، معلای جدافانه بود.

شاد.  کاخ خلتاا برفازار مای   ها به صورت خصوصی و دراین آموزشبیشتر 1.دادندمی در 

اختصاا  باه طبقاات خاصای      ،و درابتادا  نباود  امروزی ۀبنابراین مدرسه به شکل فسترد

 داشت. 

مؤد ِّباان   ،خلتا برای آموزش فرزندان خود، به استخدام معلاان یا باه اصاطالآ آن روز  

ماؤد ِّب در واقاع باه     9کردناد. میان لغویان مشهور انتخاب مای  و آنها را از آوردند.روی می

 .پرداختناد شد که به تعلیم و تربیات فرزنادان خلتاا، اشاراف و امارا مای      کسانی فتته می

آماوختن خوانادن، نوشاتن عربای و      آموزان طبقات باال پس از فذراندن مرحلۀ ابتادایی  نو

ری و بالغات و آیاین مصااحبت    زیر نظار ماؤد ِّب باه فرافیاری فناون دبیا       ،احکام دینی

 . پرداختندمی

شاد.  تأسایس مای   نرایا و ام پادشاهانهای خلتا، ها در کنار کاخآموزشگاه فونه ازاین 

هار کادام    و خلتاا  پرداختناد یادفیری مای به صورت جدافانه به  هاپسران و دختران در آن

                                              

 .22 -21، ص تاریخ آموزش در اسالم از آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصر. شلبی، 1
 .19، ص 2، جضحی االسالم امین، . احمد2
 .216 ص ،1ج ،تمدن اسالمی در قرن چهارم متز، . آدام3
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ناسب با مقام علاای و  به کارهای رسای مت موزش،مؤد ِّبی ویژه داشتند. مؤد ِّبان عالوه بر آ

عادوی  مباار  بان توان باه ابومحاادیحیی  ترین مؤد ِّبان میپرداختند. از مهمادبی خود می

باه   ق(899 -870)ه.ق( اشاره کرد که از سوی هارون الرشید101-891معروف به یزیدی)

فااشته شد و هاراه وی به خراساان رفات و    ق(181 -891)تعلیم و تربیت عبداهلل مأمون

  8درفذشت. در مرو

توجه فراوانی به علام آماوزی و تربیات فرزنادان خاود       ق(119 -106)امرای طاهری

را بارای تربیات    ق(1)ساده  عبادالرحاان مهلبی بنابومنهال عینیه حسین،بنطاهر داشتند.

ابومنهال هنگامی که عبداهلل باه نیشاابور    .برفزید ق(190 -189)طاهربنعبداهلل ،فرزندش

خلید ابوعاثیال  بنتوان به عبداهلل، میچنینهم 1فذشت.جا درد و در آنرفت، هاراه وی بو

طاهر را بر عهده بنآموزی فرزندان عبداهللادب ،اشاره کرد که در خراسان ق(140)د.اعرابی

  9داشت.

از یاک کاود     مسئول آماوزش  بایش   ،شود که مربیانمشاهده میفاه در این زمان 

و به سرپرستی در مراحل ابتدایی نیااز   ندها نونهال بودکه بچههنگامی بود امر این  .بودند

که شاهزادفان و اشراف بزرگ مای شادند، خلیتاه آنهاا را باه مربیاان       از آن پس .داشتند

در را آنان  کرد،را مأمور میهای مختلف علوم سپرد. او کارشناسانی از رشتهای میجدافانه

زاده ماأمون باا ساعید    پرستاری امیار  ،این زمان سرپرستی کنند. درشان مورد عالقه ۀزمین

زاده که جوهری تنها مسئول آموزش امیریعنی این ؛بود و این سرپرستی ق(181)د.جوهری

 4و مربیان زیر نظر او بودند.ه بود

                                              

 و الرجال ألشهر تراجم قاموس األعالم الدین زرکلى، ؛ خیر1232، ص 2، جمعجم االدباء. یاقوت حموی، 1
 .109ص  ،7ج المستشرقین، و والمستعربین العرب من النساء
 .032، ص 2، جمعجم االدباء. حموی، 2
 .11ص  الفهرست،. ابن ندیم، 3
 .121، ص تاریخ الحکماء. قفطی، 2
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تأسیس کردند، امرا  همدرس ،که در اسالم کسانینخستین  که توان فتتمیبه احتاال 

فرماان  باه   ای در مرومدرسهدرباره تأسیس ن اروایت مستشرقافر  .و بزرفان ایرانی بودند

نخستین مدرسۀ اسالمی در خراسان  درست باشد،هنگامی که ولیعهد خراسان بود،  ،مأمون

پس از خلیتاه   بایدد، مأمون اشو با نظر ایرانیان بنا شده است. افر هم جز این ب یا نیشابور

 8نکرد.ا این کار ر که ساخت،میمدرسه  ،شدن در بغداد

 ی،در این باره در هیچ یک از منابع اسالمی مربوط باه آن زماان و حتای قارون بعاد     

این اظهار نظر مبنی بر حد  و فاان بوده اسات؛ چارا    که مطلبی نیامده است. باید فتت

. در زماان او،  فرفت شکلتعلیم عاومی در دورۀ عبداهلل بن طاهر  ۀکه نخستین بار اندیش

ایان   1ترین  روستاییان، برای تحصیل دانش به شهرها روی می آوردند.حتی کودکان فقیر

دهد که دیگران را از فرافیاری  اقدام عبداهلل بن طاهر در عاومی کردن آموزش نشان می

در واقع عبداهلل به نشر و ترویج علام، بسایار عالقاه داشات و      9کرد.علم و دانش منع نای

 نویسد:میدر این باره فردیزی  رد.چیزی شبیه طرآ آموزش رایگان را عرضه ک
عبداهلل بن طاهر گفتی: علم به ار ازی و زاار ازی ببايد داد  كه علم خويشگتن  

  4دارتر ا  آن است كه با زاار ازيان قرار كند 

رسد، منظور از علم در روایت فردیزی، فقط علم شریعت باشد؛ چرا که بعید به نظر می

خاندان او در سایر علوم نیز مهارت داشتند. به طاوری کاه ابان    عبداهلل و بسیاری از افراد 

برخای از   6او در توقیع نویسی نیز مهاارت داشات.   1داند.ندیم، اشعار وی را پنجاه ورق می

                                              

 .626ص  ،تاریخ تمدن اسالم. جرجی زیدان، 1
 .263، ص1، جترکستان نامهبارتولد،  والدیمیروویچ . واسیلى2
 .273، ص 12، جمختصر تاریخ دمشق البن عساکر. ابن منظور، 3
 .392، ص زین االخبار . گردیزى،2
 .261، ص الفهرست. ابن ندیم، 1
 .106، ص همان. 6
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ای کاه اماروزه   های عااومی باه فوناه   که مدرسه باور دارندمورخان و نویسندفان معاصر 

ا متهوم آموزشی ناو در قارن چهاارم    و مدرسه ب8نداشتشود در فذشته وجود مشاهده می

ه در زمان مورد بحث، نوعی از مدرسه و دبیرستان در سابزوار وجاود داشات    1.شکل فرفت

 نویسد: میدر این باره فردیزی  است.
ها همى افتاد و هر كه را يافت همى كشت  تگا بگه دبيرسگتان    و حمىه ازدر ديه

  1برسيد و سى كودك را با استاد بكشتند 

را کاه شاامل    زیرا دبیرستانی ؛کندمورخان معاصر را نقض می آرایفردیزی  این فتتۀ

 ۀتاوان مدرسا  نای است،ای دور از مرکز خالفت و امیرنشین خراسان سی کود  در ناحیه

افر به شکل مکتب بود، باز هم زیر عنوان مدرسه باه کاار    هم چنین .خصوصی تلقی کرد

 ،ر متن موجودۀ دبیرستان دواژ و مکتب خانه بود رفت. در واقع دبیرستان چیزی فراتر ازمی

 .استنشان از وجود مدرسه در آن زمان 

فقط باه آماوزش معاارف و احکاام اساالمی پرداختاه        ،رسد در این مدار به نظر می

د. افر منظور از مدرسه مکانی است کاه باه هااۀ    فردیشد و به سایر علوم توجهی نایمی

درآنهاا فقاط فقاه شاافعی      توان مدرسه نامید؛ چرا کهرا نایها علوم پرداخته شود، نظامیه

ای که به فتته ابان خلکان،خواجاه بزرفتارین اساتادان فقاه      شد. به فونهآموزش داده می

ق( 476شافعی را مأمور تدریس در این مدرسه کرد. فقهایی مانند شیخ ابواسحاق شیرازی)

بوالاعاالی جاوینی ملقاب باه اماام      ق( در نظامیه بغداد و ا447و پس از وی ابونصر صباغ)

 4اند.ها بودهق( در مدرسه نظامیه نیشابور از نخستین استادان نظامیه471الحرمین)

                                              

 .219، ص تاریخ تمدن اسالم. علی اصغر حلبی، 1
 .100، ص 2، جالمواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلثار. مقریزی، 2
 .201، ص زین االخبار. گردیزی، 3
 .120، ص 2، جالزمان ابناء و انباء وفیات االعیان. ابن خلکان، 2
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حقوق معلاان و آموزفاران باید فتت که در این زمان حقاوق ثاابتی نداشاتند و    باره در

، عیپایگااه اجتااا  ، بر حسب وضع مالی دانشاجو  . در واقعبیشتر حقوق معلاان توافقی بود

زیر نظر نهاد خاصی نبودناد و باه    ،زمان آندر زیرا  ؛8شدنوع کار و پیشۀ او کم و زیاد می

 به طور معاول ، ونظارت بر انتخاب و کار آنها وجود نداشت، سازمانی برای شکل امروزی

الرشید برای از سوی هارونبه طوری که  .شدحقوق آنها تعیین می ،و خلتا نرایاز سوی ام

ده هزار درهم مقرری تعیین شاده   ،، مربی امینق(106)د.کسایی حازه بن علی ابوالحسن

توان دریافت که میانگین دریافتی یک مربای، ماهاناه   اما با نگاه به منابع مختلف می 1بود

 هزار دینار بود.

ق(، مربای فرزنادان ابان طااهر در ابتادا پانصاد دیناار        144ساکیت) به طوری که ابن

 ق(،198ثعلاب)  چناین هام  9حقوق وی به هزار دینار افزایش یافات. فرفت اما در ادامه می

فااه مؤدباان باا وجاود      4کارد.  می دریافت را مبلغ هاین عبداهلل بن محاد فرزندان مربی

 شادند، پیشاه خاود را باه دلیال مشاکالت ماالی رهاا         که به قانع بودن ساتارش مای  این

توانست زندفی خود را تأمین کند، که نایسکیت به سبب اینبه طوری که ابن 1کردند.می

این پیشه را کنار فذاشت و سعی کرد با یاد فرفتن دستور زباان، خاود را باه وضاع ماالی      

 ی از  مخاار  مادار  را تاأمین    اچنین در این زمان، سنت وقاف پااره  هم6بهتری برساند.

 کرد.می

                                              

 .169 -110 ص ،2ج ،المدخل عبدری، ؛  ابن720، ص 2، جمعجم االدباء. یاقوت حموی، 1
، الزمان ابناء و انباء وفیات االعیان؛ ابن خلکان، 292 -292، ص 11، جتاریخ بغدادابن خطیب بغدادی،  .2
 .201، ص 3ج
 .12، ص2، جضحی االسالم؛ امین، 301، ص 6، جوفیات االعیان و انباء ابناء الزمان. ابن خلکان، 3
 .227 -222، ص 1، جمعجم االدبا. یاقوت حموی، 2
 .169 -110 ص ،2ج ،المدخل عبدری، . ابن1
 .301، 6، جالزمان ابناء و انباء وفیات االعیان. ابن خلکان، 6
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ن باه ایان   و توجاه خراساانیا   به دلیل نزدیکی خراسان باه ساارقند  به نظر می رسد  

به  کاغذ خیلی زودتر از بغداد در این ناحیه تأسیس شد. ۀسازی و کارخانکاغذ حرفه صنعت،

 نویسد:می تحقیق ماللهندفونه ای که ابوریحان بیرونی در 
 در و رسيد بغداد به خراسان و سمرقند راه ا  بود، چين وردم اختراع كه كازذ

  3يافت  رواج اسالوى ومارك

کاغذ در شکوفایی تحوالت فکری، کاغذ در دورۀ طاهریاان باه ساایر     به دلیل اهایت

-ای که تا چند سده پس از سقوط طاهریان، کاغذشد. به فونهنقاط جهان اسالم ارسال می

هاای  افازون بار ایان، کارخاناه     9در دورۀ فاطایاان در مصار مشاهور باود.     1های طلحی

در شارآ   حادودالعالم د. نویسنده کاغذسازی تا قرن چهارم هجری در خراسان وجود داشتن

 سارقند در این باره می نویسد:
 4ا  وی كازذ خيىد كه به همه جاان ببرزد 

 محافل علمی. 4

. ایان حرکات   تار شاد  هفسترد سایر خلتای عباسیبه نسبت  دورۀ مأموندر  محافل علای

 هاای معتزلای ماأمون   علای که بیشتر در عصر مأمون شاهد آن هستیم به دلیل فارایش 

جا که فرقه کالمی معتزله، اصول مذهب خود را بر اساا  عقال   عباسی بوده است. از آن

وفاو باا دیگار    عقلای، فتات   جدل و بحث های مهم ایشان برایدانست، یکی از روشمی

                                              

 .129 -110، ص تحقیق ماللهند. ابوریحان بیرونی، 1

 بهه  اسالمی تمدن حوزه به سازی ورق کارخانه انتقال در طاهر بن طلحه اهتمام به سبب رسد می نظر . به2

 .است شده معروف نام این

 ، الدوله الفاطمیه فی المصر: سیاستها الداخلیه و مظهاهر الحضهاره فهی عههدها    . محمد جمال الدین سرور، 3

 .207ص 

 .191، ص حدود العالم من المشرق الی المغرب ،ناشناس نویسنده. 2
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های متتاوت بود. به هاین دلیل بود که مأمون های فکری و اقوام مختلف با فرایشنحله

و مسلاانان با پیاروان ادیاان توحیادی اهایات زیاادی       مسلاانانبه بحث و مناظره بین

 8داد.می

محافال  ایان  این امر در فسترش فضای علای آن روز، سهم مهای داشت. حضور در 

مناد بودناد،   هار یاک از علااا کاه باه آن عالقاه       اختیاری بود و برای علاا و دانشاندان

توجاه   1.خویش آن را تر  فویندتوانستند با آزادی کامل در آن شرکت کنند و با اراده می

؛ چارا  9نقش مهای داشت محافل،به دانش و دانش اندوزی در تشکیل این تا و امیران خل

کردند در توسعۀ دانش و فرهنگ، پیش قادم باشاند. بناابراین،    و امیران سعی میکه خلتا 

و  یشاان مرکاز شااعران، ادیباان    ی اهاا درباار و کااخ   کههاواره به این امر توجه داشتند 

  4.دانشاندان باشد

در مناظرات  ،در خراساناین جریان  .کردآغاز می رهادر این دوره بحث را در تاال خلیته

درباارۀ  مختلاف  ادیان  پیشوای شیعیان با بزرفان ق(109 -108)الرضا موسی بن یعل

 خلیته وها و مساجد در بین علاا و در محضر کاخمجالس در این شود. می مشاهدهتوحید 

که بیشاتر ایان مجاالس را مباحاث     با توجه به این 1د.شبا اجازه و درخواست وی آغاز می

دادند و بحث علای در کالمی و اعتقادی، فقهی، نحوی، لغوی و مسالل دینی تشکیل می

آرا  ن تضاربهای کهمناظره، یکی از شیوه شد، علای بودند. در واقعاین مجالس انجام می

                                              

 .1211، 2، جتاریخنامه طبری؛ بلعمی، 233، ص 2، جمروج الذهب. مسعودی، 1
 این امویان، دوره . در10، ص آموزش در اسالم از آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصرتاریخ . احمد شلبی، 2

 را داشتند. جاحظ، جاآن به ورود اجازه خاصی و عده نبود باز عادی مردم روی به علمی محافل یا امّاکن
 .21 ص ،الملوک اخالق فی التاج
 .267، ص 3، جعصر المأمون؛ احمد فرید الرفاعی، 233، ص 2، جمروج الذهب. مسعودی، 3

2. Salahuddin Koda Bakhsh, Contribution of the History of Islamic 

Civilization, p. 112.  
 .313ص  ،1ج ،عیون اخبار الرضا بابویه قمی، . ابن1
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که به فسترش روحیۀ درست علای در بین دانشاندان و باال بردن سطح  8آیدبه شاار می

بناابراین در فرهناگ    1کرد. مناظره از کارهای رایج بین استادان هم بود.اندیشه کاک می

، ساخنان خداوند، بندفانی را که پس از شنیدن  چنین. همجایگاهی شایسته یافت ،اسالمی

  9ت.فزینند بشارت داده اسمیبهترین را بر

برپایی هدف خلتا از  ،در واقع بود.، مسالل اختالفی فقه و کالم مناظرهموضوع مجالس 

امّا این  ،در این راه صورت فیرد یهای طرفین بود تا تتاهااین مجالس، تبیین آرا و دیدفاه

آرای دیگر و قبوالندن آن را برای حذف یک فاه،بلکه  .مجالس هایشه به این شکل نبود

تارین موضاوع در ایان زماان در میاان ماذاهب       بردند. مهمالتان به کار میبر مخ خویش

بود که از سوی معتزلاه و باا حاایات خلیتاه صاورت       4اسالمی، بحث مخلوق بودن قرآن

در  1تمحنا و جریاان   و منجر به تتتیش عقاید فرفت و در این راه به افراط کشیده شدمی

 جامعۀ اسالمی فردید. 

امّاا در فساترش تاادن     ناد، نبودعااومی   ندشدرها برفزار میتاالاین مجالسی که در 

مناظرات در این دوره، عامل مهای  زیرا؛ نداسالمی و آموزش مسلاانان نقش مهای داشت

                                              

 اشاره مدینه در وی محاصره جریان در عفان بن عثمان با معترضان مناظره به توانمی نمونه عنوان . به1

 .(2233 ص ،6، جتاریخ طبری طبری،)کرد

 . 262، ص تاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمی. عبدالرحیم، غینمه، 2

 .11( 30. زمر)3

 .201، ص 2ج ،تاریخ یعقوبى ؛ یعقوبى،632 -631، ص 1ج ،تاریخ طبری . طبرى،2

 قرآن بودن مخلوق درباره فقها و توحید و عدل به مردم امتحان درباره ق، 211 سال در مأمون . فرمان1

( موجب تشکیل محکمه 117 -116ص  ،بغداد فی تاریخ الخالفه العباسیه طیفور، ؛ ابن201ص ،2همان، ج)

االسالم ق ادامه یافت)عبدالعزیز بدوی، 232ای با همکاری معتزله گردید و تا زمان معتصم و واثق در سال
ید، بعضی از افراد، مانند احمد بن حنبل بر (. در این محکمه تفتیش عقا169 -110، صبین العلما و الحکام

عقیده خود مبنی بر غیر مخلوق بودن قرآن ماندند و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند)احمد فرید رفاعی، 

 (. 307، ص 1، جعصرالمأمون
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رفات.  ایان   فکری و علای جامعه اسالمی و اعتالی آن باه شااار مای    برای تقویت بنیه

هاای اساالمی برفازار    و اندیشاه  که بیشتر در رابطه با مباد،، معااد  مجالس با توجه به این

شدند و صاحبان ادیان و فرق مختلف را به شیوه و سبک خاود آنهاا تجزیاه و تحلیال     می

های علای و آموزشی، مبد، علم کالم ناودند، رویکردی علای داشتند و عالوه بر جنبهمی

 اسالمی شدند. و فلسته

 خانهکتاب. 5

بنیادهای آموزشی و به عنوان های میانه، که در سدهها بودند خانهکتاب ،یکی از این نهادها

هاا در ابتادا متعلاق باه مسااجد و مادار  بودناد و        خانه. کتابشدندشناخته می فرهنگی

محیط علای و فرهنگی خراسان از ایان امار    8درهایشان به روی طالبان علم فشوده بود.

به  و توجه این خاندان هریان فیری طا؛ چرا که با اقامت مأمون در مرو و قدرتنبود امستثن

 . شکوفایی علای در خراسان شکل فرفتعلوم و دانشاندان، 

های خاود را باه   خانهاز شکست ایرانیان از مسلاانان، یزدفرد کتاب پسشود فتته می

اما عالقه خاندان طاهری به علم و دانش و تشویق دانشاندان نواحی دیگر  1مرو انتقال داد

هاا نقاش داشاته اسات؛ زیارا      خاناه سان در ایجااد و تقویات کتااب   برای مهاجرت به خرا

کاه  چنان 4کردند.در خزانه خود نگهداری می 9نوشتند،هایی را که علاا برای آنها میکتاب

هاا را  ق(، بعضی از نسخ این کتاب871 -800یا  96عبدالرحاان خلیل بن احاد فراهیدی)

 نویسد:در این باره می ابن طیتور 1از خزانه طاهریان به بغداد  برد.

                                              

 .21، ص کارنامه اسالم. عبدالحسین زرین کوب، 1
 ، 1، جتمدن اسالمی در قرن چهارمدام متز، ؛ آ16ص ،بغداد فی تاریخ الخالفه العباسیه. ابن طیفور، 2

 .291ص 
 .129، 112، ص الفهرست. ابن ندیم، 3
 .670، ص 1، ج برگزیده االغانی. ابوالفرج اصفهانی، 2
 .71 -72، ص الفهرست. ابن ندیم، 1
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عظيمی وربوط بگه عاگد يىدگگرد     خازهحسين در ورو كتاببندر  وان طاهر 

وندازی چون ابوعمرو كلثوم بگن عمگرو بگن ايگوب یعلبگی      وجود داشت كه عالقه

هگای وگورد زيگا  خگود، رزگ  سگفر       ق( برای زسخه برداری ا  كتاب222عتابی)د 

   3دزد كرطوالزی به ورو را بر خود هموار وی

ها در جهاان اساالم   خانهتأسیس بیت الحکاه در بغداد، تأثیر مهای در فسترش کتاب

هایی در نواحی تحت خانهداشت. هاین امر سبب توجه امیران سایر نواحی به احداث کتاب

شااید   9خاناه طاهریاان اشااره کارد.    به عنوان ناونه می توان به کتااب  1سیطره خود شد.

ق( هم تأسیس شده بود ولی عبداهلل در 189یش از عبداهلل بن طاهر )خانه طاهریان، پکتاب

  4خانه سهم مهای داشته است.عظات و تجهیز این کتاب

رساد عباداهلل بان    های نتیس زمان خویش بود. به نظر میخانه دارای کتاباین کتاب

موجود بود، هایی را که یک نسخه از آنها های نادر و کتابها، حتی کتابطاهر انواع کتاب

خاناه  خلیل بن احاد فراهیادی، تنهاا در کتااب    العینکرد.  به عنوان ناونه، آوری میجاع

قاری به وسایله یکای از وراقاان از    141طاهریان یا خزالن طاهریه موجود بود که در سال

  1خراسان به بصره برده شد.

خانه عبداهلل کتاب االدبخزانةهای این زمان در خراسان، خانهترین کتابیکی از مهم

بان  ق( و عباداهلل  187خالد کنادی)د.  بناحاد طاهر در نیشابور بود که ابوسعید ضریر بن 

های رسد کتاببه نظر می 6آن را بر عهده داشتند. ه.ق( اداره140خلید ابوالعایثل االعرابی)

                                              

 .16، ص بغداد فی تاریخ الخالفه العباسیه. ابن طیفور، 1
 .09 -10، ص بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاههای . عبدالرحیم غینمه، 2
 71، ص الفهرست ندیم، . ابن3
 .290، ص 6، جاالغانی. ابوالفرج اصفهانی، 2
 .71، صالفهرست. ابن ندیم، 1
 .129، ص 1، جشرح دیوان ابوتمام. خطیب تبریزی، 6
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را کاه برخای از   فردیاد؛ چا  خانه به وسیله خاندان طاهری و درباریان استتاده میاین کتاب

طلحااه بااه نگااارش آثاااری ماننااد کتاااب    باان افااراد ایاان خاناادان، ماننااد منصااور   

 اند.پرداخته8الوجودو کتاب  الدلیل و االستدالل، الاوسیقیفیالاونس

باه  و ود ب هاییخانهسایر نقاط جهان اسالم، دارای کتاب مانندخراسان  با این تتاصیل،

توان جود، به سختی و به ندرت میو این با 1.سوم فشتدیار شعر و ادب موهاین دلیل به 

درباااره . یاااقوت حاااوی ن بااه دساات آوردخراسااا یهاااخانااهاز وضااع کتاااب اطالعاااتی 

 :دسوینمیهای خراسان خانهکتاب
، ده بگگود كگگه ا  شگگارهای زگگاوی خراسگگان  1ه ق در وگگرو شگگاهجان 636در 

هگای  شد و كتابيافت زمی خازه عمووی ديدم كه وازند آن در هيچ جای دزياكتاب

هگا، دوا ده هگىار جلگد    خازگه تناا در يكی ا  آن كتگاب   جا بودبسيار عاری در آن

  4ووجود بود 

ب در مرو، به حدی بود کاه  اهای خراسان و فراوانی نسخ کتخانهاهایت و رونق کتاب

 فتت: میعتابی سه بار به مرو ستر کرد و درباره رونق علم در نزد ایرانیان 
آيگد، رغگت ا  وگا و وعگازى ا  آزاگا      دست زمىهای عجم بهوعازى جى دركتاب

 5 است

                                              

 .102 -3، ص الفهرست. ابن ندیم، 1

 .636، ص تاریخ تمدن اسالم. زیدان، 2

حوقل: بنایش باستانی است کهه فهنهدآ آن بهه    در خراسان بود. به نوشته ابن. مرو شهری بزرگ و قدیمی 3

حوقهل،  دست طهمورث و خود شهر به دست ذوالقرنین ساخته شد و به مروشاهجان معروف بوده است )ابن

 (.160، صصورة االرض

 .112، ص 1، جمعجم البلدان . یاقوت حموی،2

 .16، ص العباسیهبغداد فی تاریخ الخالفه . ابن طیفور، 1
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ترین دالیل رونق علم و دانش در خراسان ایان  توان فتت که یکی از مهمبنابراین می

علاای آن اسات. یزدفارد ساساانی در زماان شکسات از اعاراب         زمان، مربوط به پیشینه

یاد، آثار علای زمان خود را به این دیار انتقال داد. مسلاان و فرار به خراسان، به احتاال ز

در هااین سارزمین اسات کاه      8به فتتۀ عتابی، خزانه مرو از زمان یزدفرد پابرجاا اسات.  

بزرفترین اثر ادبی زبان فارسی که محافظ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، پس از فتح ایران 

 ه شد. فردوسی نوشت شاهنامهبه دست اعراب مسلاان است؛ یعنی 

های دهنده آشنایی مردم خراسان با وضعیت علای سرزمین خود، در زماناین امر نشان

پیشین است. عالوه بر این، استقرار مأمون عباسی در یکی از نواحی آن روز خراسان؛ یعنی 

توانست به رونق علم مرو و پایتخت قرار دادن آن منطقه به عنوان مرکز حکومت خود، می

 خانه در آن زمان کاک کند. ترش کتابو اندیشه و فس

هنگامی که مأمون از مرو به بغداد رفت، هاراه فران معاصر معتقدند، برخی از پژوهش

خاناه  خطی نتایس مارو را باه بغاداد بارد و در کتااب       هایباخود یک صد بار شتر از کت

اسات، اماا باا     حالی است که این ادعا در منابع متقدم بیان نشدهاین در 1.الحکاه نهادبیت

توجه به عالقه مأمون به کتاب و فرستادن ستیرانی مانند حجا  بان مطار، ابان بطریاق،     

سلاا متصدی بیت الحکاه، یوحنا بن ماسویه و حنین بن اسحاق برای جاع آوری آثار ملل 

و طب و ترجااۀ   9دیگر به خصو  رومیان در زمینۀ فلسته، هندسه، موسیقی، ارثااطیقی

 1چنین ارسال ستیرانی به قبر  و یونان برای جاع آوری علاوم فوناافون،  و هم 4این آثار

 این ادعا امکان پذیر است. 

                                              

 .همان. 1
 .131 ص ،حدیثا و قدیما بغداد خطط فی المفصل بغداد خارطه دلیل سوسه، احمد جواد، . مصطفی2

3 .Arithmetique حساب. -  
نهضت ترجمه در شرق جهان اسالم در قرن سهوم و  ؛ رشید جمیلی، 222 -223، ص الفهرست. ابن ندیم، 2

 .63، ص چهارم هجری
 .222، صالعیون فی شرح رساله بن زیدون سرح. ابن نباته، 1
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 بیمارستان. 6

هاا بودناد.   یکی از نهادها و مراکز مدنی شکل فرفته در حوزۀ تاادنی اساالم، بیاارساتان   

 بیاارستان به عنوان مرکزی تخصصی جهت درمان افراد، باه کاارفزارانی باا داناش نیااز     

های داشت. به هاین سبب برای تربیت کارفزاران چنین مراکزی، وجود مدارسی با آموزش

 ها شد. بنابراین درمرتبط ضروری بود و این امر دلیل رونق سطح دانش در جوار بیاارستان

، ندکنار مراکز وابسته به نهاد مسجد کاه باه آماوزش و تعلیااات دینای اختصاا  داشات       

زیرا پزشکی باا حیاات    ؛پرداختندعلوم دیگری چون پزشکی میهایی نیز به تدریس مکان

بشاری باه    ۀهای جامعترین حرفهدارد و از خطیر آدمی و سالمت جامعه پیوند مستحکای

 آید. شاار می

 که از اسم آن پیداناو دولتی بود و چن اییله دنیئیک مس ،سازی در این دورهبیاارستان

فی به حیات و اعتقاد عالقهزهاد و صالحان از روی بیبرخی از  .ای فارسی استست، واژها

که این فروه به درمان با وجود این 8.ای نداشتندتوجه و عالقه پزشکلنبه جبر، به معالجات 

شاد ضارورت    سابب توجهی نداشتند امّا فسترش جامعۀ اسالمی و مجاورت با ملل دیگر، 

 دن اسالمی قرار فیرد.تا آموزشیهای صدر برنامه تعلیم و تربیت پزشکان در

مرکاز عاادۀ    زیارا  ؛آمدناد ها سازمان علای مهای باه شااار مای   بنابراین، بیاارستان

خانه کتاب ،هافرفت و بسیاری از بیاارستانجا صورت میپزشکی بالینی در آن هایآموزش

بیاارساتان مرکاز    ،بدین ترتیب 1نظری علم طب داشتند. بخشای برای تدریس و مدرسه

هاای  کاکی بود برای مدار  مسجدی که اصول نظری فلستۀ طبیعای و شااخه  علای و 

  9شد.تدریس میها پزشکی در آن مانند ،مختلف آن

                                              

 .211، ص 2، جتمدن اسالمی در قرن چهارم. متز، 1
  ،علم و تمدن در اسالم ؛ حسین نصر،12، ص تاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمی. عبدالرحیم غینمه، 2

 .60 -61ص 
 .71، ص همان. 3
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 .هاا و اهایات آن توجاه داشاتند    طاهری به تأسایس بیاارساتان   نرایام ،در این زمان

 به فرزنادش، عباداهلل   نحسیبناز این وصیت طاهرمی تان پزشکی در نزد آنها را  اهایت

 فوید: میفهاید که 
ن وعين كگن يگا پىشگكازی بگرای چگاره      ازاجايی برای زگاداری بيماران وسلم

  3 كردن بيماران و پرستارازی برای تيمار ايشان

 ،توان به این نتیجه رساید کاه تاا ایان زماان در خراساان      وصیت طاهر می با بررسی

پزشک مخصو  خود را داشتند و به  نرایو ام موجود نبودبیاارستان به متهوم واقعی آن 

. عبداهلل بن طاهر هنگام دریافت حکم اماارت خراساان از   شدپزشک عاومی توجهی نای

قاری، از وی خواست تا دانشاندانی را با او هاراه نااید و با اشاره به  187مأمون در سال 

ماان خاود   ان ماهر ززشککه پزشک حاذقی در خراسان نیست، ایوب رهاوی را که از پاین

ای جایگاه ایوب در علم پزشکی به اندازه 1بود به خراسان برد و در نیشابور مستقر فردانید.

 بود که مأمون در پاسخ به این درخواست عبداهلل بن طاهر فتت:
 1عراق را ا  خردوندان خاری كردی 

به نظر می رسد عبداهلل بن طاهر، عالوه بر ایاوب رهااوی، پزشاکان نوآماوزی را باه      

جا رفتند و حلقه های در  یا ساینارهای که خود آنها در پی وی به آنراسان برد. یا اینخ

های درسای را  ادبی تشکیل دادند و خراسانیان را با این علوم آشنا کردند. آنها حتی برنامه

دادناد. در نتیجاه پزشاکان    در محلی مانند مدرسه، یا درمانگاه به شکلی عالی تطبیق می

دادند. برای راسان و نیشابور، دیگر شهرها و والیات را تحت الشعاع قرار میآموزش دیده خ

که فویای این حقیقت است. مانند  دوشمیاثبات این ادعا، مطالب اندکی در منابع مشاهده 

                                              

 .261، ص الفهرست. ابن ندیم، 1
 .112ص  ،1، جمعجم االدباء. یاقوت حموی، 2
 .همان. 3
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ق( به مرض استسقاء مبتال شد، یکی از 191 -117که هنگامی که واثق خلیته عباسی)این

 8الجۀ او فردید.پزشکان نیشابوری عهده دار مع

 رباط . 7

مراد از آن در  .ای عربی و برفرفته از ربط استرباط که جاع آن رباطات و ربُط است، واژه

، خاان  رباط فاه متارادف باا   1لغت، ثابت قدمی در امور و پایداری در جنگ با دشان است.

ازیاان و  هاایی مارزی بودناد کاه غ    هاا، پادفاان  ربااط  9رفت.به کار می  تیم سرا وکاروان

 چنینهم 4.کردندو کتار ایستادفی می اندشانان لهمجاهدان اسالم در پناه آنها در برابر حا

هاا محال   فااه در واقع این اقامت 1آمدند.جا فرد مینجام عالیات برون مرزی در آنابرای 

مارابط نیاز باه معناای      6آمدند.جهاد به جبهه می با هدف اسکان غازیان داوطلبی بود که

  7و جااعتی که مالزم و مواظب سرحد مسلاانان هستند.است مرو  ایاان 

شارقی جهاان اساالم در برابار ترکاان       1ترین ثغورخراسان و ماوراءالنهر، یکی از مهم

فردیاد. در دورۀ   ایان حادود  هاای فراوانای در   این امر سبب بنای ربااط  .شدمحسوب می

                                              

 .321، ص تاریخ گزیده. حمداهلل مستوفی، 1
 .392 ، ص7 ج ،لسان العرب منظور، . ابن2
 .12، ص ایران و اسالم نمدن و فرهنگ در آموزشی نظام نامه اصطالح. محمد رضا ناجی، 3
 .17 ص ،تعالی اهلل شرّفها بمکه المجاوره أم افضل بالثغور المرابطه فی مسأله تیمیه الحرانی ، . ابن2
 .12، ص ایران و اسالم نمدن و فرهنگ در آموزشی نظام نامه اصطالح. محمد رضا ناجی، 1
  ،اسالمی جوامع تاریخ ؛ الپیدوس،72-71، ص 1، جالمدارس تاریخ فى الدارس دمشقى، . نعیمى6
 .219 ص
 .1376، ص مهر فارسی به فارسی فرهنگ ،تبریزی حسین . محمد7
 معنای به ثُغر جمع ثغور، واآه .است دارالحرب و داراالسالم میان ورودی نقاط برای اصطالحی ثغور. 1

 مرز مانند مرزها، امتداد در معبرهای موجود از که شدمی گفته استحکاماتی رشته به دهانه و تَرَک شکاف،

 و دانان جغرافی اما کرد می محافظت رومیان شرق و مسلمانان قلمرو میان در آناتولی شرقی جنوب
 این ماوراءالنهر و قفقاز مانند اسالمی های مرزهای سرزمین مناطق دیگر به اشاره برای اسالمی مورخان

 (.76 ص ،0 ج ،ثغور اند)ادموند کلیفورد باسورث، برده کار به را واآه
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یگاهی مرزی برای حاله و غزا باه  پاوی از خراسان به عنوان خالفت مأمون در خراسان، 

هاا اهتااام فراوانای    حاکاان و والیان در ساختن ربااط  9کرد.استتاد می 1و اشروسنه 8سغد

هاا از محال   رسد مخار  و هزینه نگهاداری و تحصایل در ایان ربااط    . به نظر میداشتند

 شد.ن میدادند، تأمیموقوفاتی که امیران به آنها اختصا  می

و برای آن  1را در نزدیکی خوارزم ساخت 4عبداهلل بن طاهر رباط فراوه به عنوان ناونه،

 1در خراسان را در زمان مأمون ساخت. 7رباط کوفن اوعالوه براین،   6موقافاتی تعیین کرد.

ترین پایگاه مقابله باا ترکاان و غازان باود و     خراسان مهم ،در این زمان که توان فتتمی

 ن در این ناحیه قرار داشتند.ی آن روزفاراهاترین رباطمهم

دلیلای   ها سااکن بودناد،  جاذبه حضور دانشاندان و فرهیختگانی که در بعضی از رباط

چون ها را همرباط ،این امر فرید.رفت و آمد دانش پژوهان و مشتاقان علم و معرفت  برای

علام   فسترشها در آموزش و رباط ،بها به صورت دارالعلم درآورده بود. بدین ترتیمدرسه

اسالمی به ویژه در عصر خلتای  جایگاه ماتازی داشتند. در واقع با افول تدریجی فتوحات

                                              

ماوراءالنهر است کهه در مشهرق بخهارا قهرار دارد و کرسهی آن شههر سهمرقند         . از نواحی مهم و گسترده1
 (.210حوقل، صورة االرض، صاست)ابن

. یکی از اقلیم های ماوراءالنهر است که در مغرب سمرقند قرار دارد و شههر معهروف آن، بومجکهث نهام     2
 (.220-239، صصورة االرضحوقل، دارد)ابن

 .699، ص فتوح البلدان. بالذرى، 3
؛ یاقوت تاریخ دمشق. فراوه از شهرهای نسا است و بین دهستان و خوارزم واقع شده است)ابن عساکر، 2

 ، 2، جمعجم البلدان(. ثغر فراوه نزدیک دیلم است)یاقوت حموی، 221، ص2، جمعجم البلدانحموی، 
 (.11ص 
 .01، ص 3، ج(االنسان منظر) وفیات االعیان . ابن خلکان،1
 .221، ص 2، جمعجم البلدان؛ حموی، 111، ص تقویم البلدان اء،الفد ابو. 6
 ، 1، جاحسن التقاسیم فی فی معرفة االقالیم. کوفن رباطی در ناحیه ابیورد خراسان است )مقدسی، 7

 (.36ص 
 .209، ص 2، جمعجم البلدان. یاقوت حموی، 1
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کردند میبه مجادله فرهنگی اقدام عباسی، مبلغان مسلاان برای مقابله با عقاید و مذاهب 

 این وظیته را در مرحله اول برعهده داشتند.  ،های مرزیو رباط

مهااجرت   سابب و ظلم و ستم حاکاان  فذرانیخوشکه توان فتت عالوه بر این، می

هاا  بسیاری از علاا به این نواحی به بهانه جنگ با کتار شد، امّا آنها هنگامی کاه در ربااط  

یکای  و ترویج دیان اساالم پرداختناد.    ، آموزش علوم دینی نشینیاقامت فزیدند، به فوشه

 اسات.  8(199 -191)موسی کشایهنی بن راسان، ابومحاد حبانترین این افراد درخازمهم

 199-91ل در سا 1وی در اواخر عار برای مرابطه به نواحی مرزی رفت و در حال مرابطه

در شاار عالاانی نام بارد کاه   باید را  بن عبداهلل کسایى ةحاز چنین،هم 9درفذشت. اریق

خراسان به تحصایل علام    4آبادط علی. وی هنگامی که در ربانددر حال مرابطه کشته شد

 1کشته شد. ق(189)مبن آذر  خارجی ةدست حازه پرداخت، بمی
                                              

معجم دی از آن برخاستند)حموی، . منسوب به قریه کشمیهن، یکی از روستاهای مرو بود که عالمان زیا1
المسالک و (. برخی مورخان آن را کشماهن یا کسماهن می گویند)ابن خرداذبه، 263، ص 2، جالبلدان
 (.116، ص11، جاالنساب؛ السمعانى، 26، ص البلدان؛ یعقوبی، 27، ص الممالک

هم به معنای دفاع از باورها های حدیثی شیعه هم به معنای حفظ مرزهای کشور اسالم و . مرابطه در کتاب2
 الذی بالثغر مرابطون امتی علماء: »فرمایندمیصادق امام و ارزش های فکری آمده است. برای نمونه،

 نزدیک راه آن از پستش یاران و ابلیس که هستند مرزهایى مرزبانان شیعه، دانشمندان عفاریته؛ و ابلیس یلی
 نام به است آورده عنوانیاالحکام،  تهذیب در طوسی یخ(. ش1، ص1، جاالحتجاج) الطبرسی، «شوندمی

 کشور مرزهای حفظ به را مسلمانان که کندرا بیان می ائمه از روایاتی آن در خدا که راه در مرابطه
اخالق (؛ مهدوی کنی در کتاب 126 -121، ص 6، جتهذیب االحکامنمایند)طوسی، می تشویق اسالم
 مراقب پیوستن، خود به معناى به سلوک اهل اصطالح در و پیوستن دیگریک به معناى را به ، مرابطهعملی
اخالق داند)محمد رضا مهدوی کنی، می بودن خویشتن احوال نگران پیوسته کلمه یک در و بودن خود
ها برای (. در این قسمت منظور از مرابطه، مرزبانی فکری است؛ یعنی سکونت در رباط321، ص عملی
 صوفیانه و یا آموزش علوم دینی و ترویج اسالم.نشینی گوشه
 . 263، ص 2، جمعجم البلدان. حموی، 3
 (.227ص  ،تاریخ بیهق فندق، . رباط علی آباد در ناحیه بیهق خراسان بود)ابن2
 .1731ص  ،2ج ،فرهنگ اعالم تاریخ اسالم تهامی، ؛ غالمرضا22، ص تاریخ بیهق. ابن فندق، 1
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 گیرینتیجه. 1

در این مقاله تالش شد با بررسی اوضاع فرهنگی و اجتااعی خراسان به واکاوی نهادهای 

آموزشی این ناحیه در عهد عباسیان با تکیه بر عصر خالفت مأمون پرداختاه شاود. یافتاه    

مرکاز ایالات خراساان باه      ،مرو دهند، قدرت فیری مأمون و انتخابهای مقاله نشان می

و مهااجرت وی  عهدی علی بن موسی الرضاعباسیان و والیت خالفت عنوان پایتخت

و فیاری  شاکل  و افزایش مهاجرت صاحبان اندیشه و علم به این ناحیه سبب به این شهر

 . فردیدن زما آن در خراساننهادهای آموزشی رونق 

توجه به این نهادها  سو،یکاز  .کرد فراوانیکاک  ،این امر به تحول فکری این ناحیه

مناظرات میان ادیان و فرق مختلف و تساامح و تسااهل    مانندو برفزاری جلسات مختلف 

د ادیان و مذاهب فونافون با توجه به این محیط به ترویج ش مأمون و امیران طاهری سبب

 ،نهادهاا  ایان از درون  .فیردخود بپردازند و نهادهای آموزشی بیشتری شکلو تبلیغ عقاید 

علاا و اندیشاندان بسیاری بیرون آمدند که به تحاول فکاری و فرهنگای جهاان اساالم      

 کردند. فراوانیکاک 

باا عزیاات ماأمون باه      ،از مدت کوتاهی پسها این جلسات و نشست از سوی دیگر،

تثبیت اوضاع  رو به هزیات نهاد، اما در پرتوبه آن شهر،  بغداد و مهاجرت صاحبان اندیشه

، جایگاه ویژه خراسان و قادرت فیاری امیاران طااهری، ایان ناحیاه از       در قلارو اسالمی

 موقعیت قابل توجهی برخوردار بود و رونق علای و فرهنگی خود را حتظ کرد. 

تلاف مانناد مسااجد    و مراکز علای و آموزشی مخنهادها  عالوه بر این، توسعه و رونق

ها در این منطقه سبب توجه علاا و دانشاندان به این ناحیاه از  خانهجامع، مدار  و کتاب

ای که با نگااه  جهان اسالم فردید که شکوفایی فرهنگی خراسان را در پی داشت. به فونه

به اسامی مختلف علاا و دانشاندان نیشابوری، مروزی، بلخی و خراساانی در ساایر نقااط    

ان اسالم به طور عام و مرکز خالفت اسالمی به طور خا  می تاوان باه نقاش ایان     جه

 نهادها در شکوفایی فرهنگی خراسان و جهان اسالم پی برد.
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