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  چکیده
ای  فرهنگی در تاریخ ایران جایگاه ویژهو  عصر سامانیان از جهت تحوالت مهم علمی

ز بزرگترین دارد و به عصر شکوفایی خراسان بزرگ شهرت یافته است. شماری ا
های علمی و فرهنگی ایران و اسالم همچون ابن سینا، بیرونی، محمد بن زکریای  چهره

با حمایت های متأثر از آنها ظاهر شدند.  رازی در دامان این خاندان و یا بعدها در کانون
مانند بخارا و نیشابور برای  خراسانامیران و وزیران سامانی، در شهرهای بزرگ 

. یکی از این مدارس وجود آمده ادهای آموزشی مستقلی به نام مدرسه بنخستین بار نه
شعیب بن ابراهیم بن  محمدابوالحسن نخستین، مدرسه بیهقیه در نیشابور است. 

) بنیانگذار مدرسه از پیشوایان مذهب شافعی بود که 324(متوفای  بیهقی نیشابوری
ن وقر این مدرسه مهمس کرد. مدرسه خود را برای تعلیم و تربیت فقیهان شافعی تأسی

وعظ و  تحصیلو  محل تدریس ،از نظامیه تأسیس شد چهارم و پنجم هجری که پیش
. صوفیان بودآمد و شد نیز محل  شمار وپرطالبان علم  دانشجویان و ،استادان سکونتو 

روند فعالیت مدرسه بیهقیه، نقش و تاثیرگذاری آن در پیشبرد این پژوهش تالش دارد 
  را مورد دقت نظر قرار دهد.علیم و تربیت اهداف ت
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  مقدمه
در  به صورت سازمان یافته و منظممدرسه به مثابه نهاد مستقل آموزشی در جهان اسالمی 

دارس در شهرهای قلمرو دی از وجود مچنهای  زمان سامانیان پاگرفته است. گزارش
شهر نیشابور را که در قرن چهارم بزرگ ترین  ،منابع تاریخی هسامانیان حکایت دارد. عمد

اند. شهرهای دیگری مثل بلخ، بیهق، بخارا و  هتمهد نخستین مدارس دانس ،شهر خراسان بود
ر این ترین مراکز علمی د شوند. وجود مهم می هرات نیز از مراکز علمی این دوره محسوب

دوره در ایران به ویژه بخش شرقی کشور نشانه توجه مردم این مرز و بوم به علوم و احترام 
  و پیشینه غنی فرهنگ و تمدن آنهاست. ن و طالبان علم لمااآنان به ع

م بود و مباحث أم تا دیر زمانی با علوم دینی تواساس تحصیالت در ایران بعد از اسال
شد. برای تحصیالت دو نوع  اه با مباحث دینی تدریس میفلسفی و ادبی و اجتماعی همر

 بود گرفتن تحصیالت دوره مقدماتیمخصوص فراکه  مکتبیکی : وجود داشت آموزشگاه
قرآن  ،. در مکاتب خواندن و نوشتنآموزش بود های عالی ویژه دورهه که رسمد دو دیگر و

دیث و فقه و علم کالم و شد و در مدارس تفسیر و ح می و واجبات دین و سیاق فراگرفته
آموختند. این مکاتب و مدارس  علم رجال و انساب و اخالق و علوم ادبی و عربی می

کنندگان به این  شد و بانیان و کمک و اصحاب دین اداره می ءتوسط روحانیان و علما
 نیز نیتشان اشاعه و ترویج و تقویت مذهب و امور مربوط به دین بوده است مؤسسات

  ).35 می،سا: ـ نک(
پس از ورود و استقرار اسالم و نفوذ زبان و معارف عربی و تغییر در مبانی ارزشی 

و اوایل سده دوم  اواخرها در  رالعلماها و ده الحکم آموزشی در ایران شاهد تکوین بیت
نخستین اسالمی به  های پیدایش مدارس در سده های زمینههجری هستیم. سده سوم 
برای ی جداگانه تحت عنوان مدرسه، تاریخی، ایجاد فضای های ولی در کتاب ،وجود آمد
است. از سده چهارم نقل شده  های از پدیده ی درس و بحث معارف اسالمیتمرکز نسب

تاریخی، بقت تاریخی دارد و بر اساس شواهد س میان شهرها نیشابور در تأسیس مدرسه
 رای تدریس دعوت به عملاسالمی ب های در این شهر از دانشمندان بزرگ دیگر سرزمین

شده است.  تأسیسآمد. مدرسه بیهقیه از کهن ترین مدارسی است که در نیشابور  می
و قبل از والدت خواجه این مدرسه از نخستین نهادهای آموزشی پیش از مدارس نظامیه 

شعیب بن بن  محمدابوالحسن ) است که به دست 485-408(نظام الملک طوسی 
) فقیه، مفتی، مناظر و مدرس شافعی در کوی 324 یا(متوف ریابراهیم بیهقی نیشابو
  گذاری شد. سیار نیشابور پایه
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اما در آثار  ،وجود ندارد یبا موضوع پژوهش حاضر، مقاله یا پژوهش مستقل در ارتباط
از  موارد مرتبط با موضوع شده است. از برخی از محققان اشاراتی در خصوصبرخی 
مدرسه به تاریخ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان  محمدرضا ناجی در کتابجمله 
شکوفایی علوم در یوسف ملکی در کتاب  .)338-336 : ناجی،ـ (نک پردازد می بیهقیه

علوم تدریس شده در مدرسه بیهقیه را مورد بررسی قرار داده  دوره حکومت سامانیان،
 »مدارس قبل النظامیه«معروف پژوهشگر عراقی در مقاله ناجی  ).122: ملکی، ـ (نک است
جایگاه آموزش و «ای با عنوان  کوشازاده در مقاله و فاطمه )132 : ناجی معروف،ـ (نک

» عصر شکوفایی خراسان بزرگ (دوره سامانی) با تأکید بر نیشابور فضاهای آموزشی در
ی با مستقل اند. در عین حال تحقیق ه به مدرسه بیهقیه اشاره کرد )50: کوشازاده، ـ (نک
  رویکرد انجام نشده است.ین ا

  
  نظامیه نیشابور و مدرسه بیهقیه

گردد (قشیری،  می سابقه تأسیس مدرسه در بالد خراسان به نیمه اوّل قرن چهارم باز
از نظامیه تأسیس  پیشترو البته  هجری مقرن چهاردر نیشابور  بیهقیه مدرسه ).18مقدمه، 
طالبان  دانشجویان و ،اسکان استادانتحصیل، وعظ و  محل تدریس، . این مدرسه مهمشد

ها را اوّلین  نظامیههرچند برخی از منابع،  نیز محل تردد صوفیان بود. شمار و علم بی
، نظام تاریخ االسالماند، از جمله ذهبی صاحب کتاب  مدارس در جهان اسالمی دانسته
ون به صواب ). این سخن، مقر246: ذهبی، ـ داند (نک می الملک را نخستین بانی مدارس

در سال پیش از تولد نظام الملک  - چنان که در سطور پیش رو خواهد آمد-نیست، زیرا 
الملک  نظامی مدرسه بیهقیه فعالیت علمی آموزشی داشت. در عین حال هجر 408

ای  نخستین کسی است که برای طالب راتبه مقرر کرد. پیش از آن طالبان علم راتبه
). تنها امری که در مدارس پیش از نظامیه معمول نبود 136کردند (سبکی،  دریافت نمی

توان به این دلیل که سازمان مدارس نظامیه  تعیین راتبه و نفقه برای طالبان علم بود. نمی
تر بوده و امکانات بیشتری داشته است مدارس قبلی را از زمره مدارس خارج ساخت  کامل

  ن اسالمی قلمداد کرد.و بنیاد آموزشی خواجه را نخستین مدرسه در جها
در  470در سال  مؤذن نیشابوری احمد) 2/480اساس گزارش مقدسی (بر

 ناذا مدرسه بیهقیه نیشابور متولد شد و دو سال بدون دریافت مزد بر مناره
دهد که این مدرسه را  می ) گزارش5/658االنساب، گفت. هم چنین سمعانی ( می
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یک بار ) 519ن محمد بن حسن الفوران (متوفاي امام جمال االسالم حسین ب
تعمیر کرد و در همین مدرسه هم مدفون شد. بنابراین مدرسه بیهقیه حتی با 

داد. در پی  می ها به فعالیت خود ادامه نظامیه نیشابور و دیگر نظامیه تأسیس
  نماند.حمله مغوالن در اوایل قرن هفتم قمري بود که اثري از بیهقیه برجاي 

  
  بنیانگذاری مدرسه بیهقیه

مرکز بزرگ علمی ایران و دارای مدارسی بود، شهر  قرن چهارمکه در ترین شهری  مهم
ل قرن چهارم در نیشابور چند مدرسه مشهور در نیمه اوّ). 158 ،ابن فندق( نیشابور است

مدرسه بیهقیه است. این مدرسه به دستور امام ابوالحسن  هاوجود داشت که یکی از آن
که بعدها در آن به تدریس  -عیان مفتی شاف )324متوفای ( محمد بن شعیب بیهقی

 ).256و158، همان(ساخته شد  - پرداخت
چرا که در مورد  آن وجود دارد، تأسیسسس این مدرسه و زمان ؤدر مورد م اتیابهام

یکی ابوالحسن محمد بن شعیب  :یمابوالحسن مواجه کنیهدو با متولیان این مدرسه 
و دیگری ابوالحسن  درگذشتهجری  324در سال  وبیهقی که فقیه برجسته شافعی بود 

 (فارسی، هجری فوت کرد 414در سال  علی بن الحسین بیهقی که او هم شافعی بود و
جداگانه  آنچه براین آشفتگی و ابهام افزوده، وجود یک مدرسه عالوه بر این، .)130
 اه. گزارشی نداردارتباطین مدرسه کوی سیار نیشابور کوی سیار در بیهق بوده که با ادر

بیهقی است که در محمد ابوالحسن  مدرسه بیهقیه نیشابور، مؤسسدهد که  می نشان
 )104: صـ (نکابن فندق بیهقی معروف به  ابوالحسن. فوت کرده است هجری 324سال 
بن  این مدرسه به قبل برمی گردد و امام ابوالحسن محمد که سابقه کند می تصریح

این مدرسه را بنا کرد و  یان شافعی بود،هجری که از مفت 324ی اشعیب بیهقی متوف
  .حسین بیهقی مدتی در این مدرسه به تدریس اشتغال داشتمام ابوالحسن علی بن ا

سال در الملک طوسی  که نظام پیش از آن بیهقیه  مدرسهالدین سبکی  تاجبه گفته 
بن علی  بن حسین علی این مدرسه مؤسس شده است. تأسیس، به دنیا آید هجری 408
 (سبکی، نام شافعی بود مردی نویسنده، ادیب و از اصحاب خوش ،شیخ موفق بیهقی بن
از نزدیکان  زیست و می بیهقی بانی این مدرسه در روزگار سامانیان ).3/169-175

این مدرسه را  ) و از پیشوایان مذهب شافعی بود. وی329متوفای ابوالفضل بلعمی وزیر (
  ).18(قشیری، دکر تأسیسبرای پرورش فقیهان شافعی 
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 هجری 320مدرسه بیهقیه به احتمال زیاد پیش از سال دهد  می ها نشان بررسی
) از فعالیت 421-387(یل نامعلومی در عصر محمود غزنوی شده و به دال تأسیس
) آن را 414 یابیهقی دیگری به نام ابوالحسن علی بن حسین (متوفاین که تا  بازمانده

ی مسکن و هزینه زندگی و ابزار رایگان تحصیل در اختیار نوسازی کرد و از دارایی شخص
استادان و دانشجویان این مدرسه قرار داد. این مدرسه در عصر مورد نظر فعالیت 

  ).3/169ابن رجب، : ـ نکداشته است ( ای هگسترد
مدرسه بیهقیه توسط  تأسیساحتمال بر پایه این روایات و گزارشهای تاریخی، 

تر است. گزارش  عیت نزدیک تر و قابل قبولبه واق عیب بیهقیابوالحسن محمد بن ش
مدرسه بیهقیه در کوی سیار (سکه) نیشابور دهد که  می همشهری او، ابن فندق نشان

 ).274گذاری شد (بیهقی، پایه
  

  نظام اداری و ساختار آموزشی مدرسه بیهقیه
ته مانند مدارس بس های کار آموزش علوم اسالمی در دوره سامانیان حداقل در محیط

مؤسس طبق مقررات خاص بوده است. برای مثال ابوالحسن علی بن حسین علی بیهقی 
را به سه خود مدرسه  یشابور، اوقات تحصیل دانشجویانمدرس مدرسه کوی سیار نو 

در این  ).172،قسیم کرده بود (بیهقیتدریس، امالی حدیث و وعظ و ارشاد ت :قسمت
تدریس را دو گروه . )2/243، (یاقوت ورد توجه قرار داشتعلوم م های مدرسه همه رشته

تکرار کننده درس بود و مشکالت شاگردان را  ،مدرسان و معیدان بر عهده داشتند. معید
باید از  شدند حتماً می ). استادانی که برای تدریس انتخاب38 (سامی، کرد می برطرف

شرح حال بسیاری از مدرسان  چنان که در .بودند می سطح علمی قابل قبولی برخوردار
تدریس در ) 69- 55(برابر گزارش سمعانی خوریم.  می مدرسه بیهقیه به این موضوع بر

  این مدرسه با تشریفات خاصی همراه بود.
  

  کتابخانه مدرسه بیهقیه
ات علمی برجسته بود. تأسیس مؤسسکتابخانه و نیز  تأسیسروزگار سامانیان از جهت 

به سبب اشتمال بر کتب یونانی (ابن ابی  و امرای سامانی های پادشاهان انهکتابخ
ی  ) فرصت مغتنمی را برای متکلمان و فالسفه در دسترسی و مطالعه1/439اصیبعه، 

های خصوصی و  سالطین سامانی، کتابخانه های کتب فراهم کرده بود. به تبع کتابخانه
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س دارای کتابخانه در از مشهورترین مدار همدرسه بیهقیعمومی دیگر به وجود آمد. 
   ).102، ابن فندققلمرو سامانیان است (

شد، یکی از و به آن ضمیمه ساخته که پس از ساخت مدرسه بیهقیه کتابخانه این 
البمراکز مناظره و مباح . چینش کتابها از نظم خاصی بوده است ثه بین عالمان و طُ

یا  ه یا سالن یا در یک قفسهبوط به هر موضوع را در یک غرفمر های کتاببرخوردار بود: 
اصفهان، نیشابور، بغداد و  های این شیوه در برخی کتابخانهالبته دادند.  می صندوقچه قرار

  ).102ندیم، المصر با اندکی تفاوت رواج داشت (ابن 
خراسان و ماوراءالنهر، سمرقند و نیشابور در دوره ی سامانی نقش و  های کتابخانه

به طور مثال حضور عالمان و دانشمندان و  های امروز داشتند؛ فراتر از نمونهکارکردی 
کیدی بر نقش تواند تأ می ای طالبان علم و دانشبرگزاری جلسات مناظره و مباحثه بر

آموزشی این کتابخانه ها باشد. این نهادها با فراهم کردن ابزار پژوهش و زمینه سازی 
کردند. کتابخانه ها  می می کمکمطالعات عمومی به رشد فرهنگی و علمی جامعه اسال
هر کتابخانه مختص به  های کتاب ابزاری برای تبلیغ و تعلیم عقاید مذهبی بودند. معموالً

هرچند از مشخصات و  ).78کرد (عش،   می خاص بود و عقاید آن فرقه را تبلیغ ای هفرق
سبی برای ر منابع نیامده، اما الگوی مناد بیهقیه، گزارش روشنی مدرسه نظام اداری

در گسترش مجموعه کتابخانه ها بود.  یعامل زیتجارت کتاب ن. مدارس بعدی شد
 ،از عالمان و بزرگان جهان اسالم به شغل تجارت کتاب اشتغال داشتند. تاجران یاریبس

کتابها به  نیا افتنیدادند و با راه  می انتقال گرید نیبه سرزم ینیکتابها را از سرزم
اق، مِیلندابن ا افت،ی می آنها گسترشها مجموعه  کتابخانه توان  می را الفهرستصاحب  ورّ
 یاز رو ی). کار نسخه بردار56، 1346 م،یتاجران به شمار آورد (ابن الند نیاز جمله ا

 شیبوده و به افزا جیرا اریبس انیکتاب را داشت در دوره سامان ریکتاب که حکم تکث
 سخهن یبرا یعالمان و دانشمندان اسالماز  یاریها منجر شد. بس کتابخانه یموجود
در خانه  ،یبه گفته سبک .کردند می را استخدام یخود فرد یاز کتابخانه شخص یبردار

به قرائت  یبه مقابله و گروه یبه استنساخ، برخ یجمع یاشیابونصر محمد بن مسعود ع
به  ءکتاب توسط دانشمندان و علما ی). اهدا113 ،یاشتغال داشتند (سبک قیتعل ای
منابع  یموجود شیافزا های از راه زیکه کتابخانه داشتند ن گرید یو علما رانیوز ران،یام

 انقراض پیاما در ، نشد افتیاز مصادره کتاب  یگزارشاین دوره در . کتابخانه بود
 اقوت،یمنتقل شد ( انیمکتوب به غزنه، تختگاه غزنو راثیاز م یبخش سامانیان
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از  راشهر  کیبر  رانیها به هنگام تسلط حاکمان و امره کتابمصادشاید بتوان  ).6/2428
  ست.دان ها کتابخانه توسعه لیدال

  
  های آموزشی شیوه

های چندی در تدریس استادان و آموزگاران در تاریخ تمدن اسالمی  روشها و شیوه
دیگر، شماری  گزارش شده است. در برخی مدارس و مساجد همه این روشها و در برخی

ها رایج بوده است. چنان که ممکن بود یک استاد یا حتی در یک مدرسه  شیوهاز این 
شد. گزارش روشن و  می گرفت و انجام می همزمان بیش از یک شیوه در دستور کار قرار

های  دقیقی نداریم که کدامیک از آنها در مدرسه بیهقیه معمول بوده است. این شیوه
  آموزش از این قرار بود:

 رو به قبله کی از ستونهای بود که استاد در پای یهای ز شیوه. حلقه درس ا1
دانشجویان به شکل دایره داد و  می تکیه نشست و به یک پشتی یا به دیوار یا ستون می

شد. برخی از ستون ها به  می تشکیلدر صحن  زدند. جلسات معموالً می حلقه بر دور او
و نشست  می پای آن وزشی خود درفت که در طول زندگی آمیا می معینی اختصاص عالم

 نشست و تدریس می استادکه را ). ابن خلکان جایی 1/256(یاقوت، کرد  می تدریس
هکرد،  می   ).588/ 1نامد (ابن خلکان،  می سُدّ

تدریس در آن دوره بود. خطیب بغدادی یکی از  های از رایج ترین شیوه . سماع2
ن هیچ کتابی و از حفظ ستاد درس را بدودانست که ا می تدریس را آن های بهترین شیوه
  ).12/274ان کالس ارائه دهد (خطیب بغدادی،  برای شاگرد

مملی حدیث را بر  امال روشی بود که در پی نقل شفاهی یا سماع پیدا شد. شیخِ. 3
 ، مستملیزیاد بود نوشتند. در مجالسی که شمار طالب می کرد و آنان می شاگردان امال

خواندند.  می د نیز. از این رو او را معیکرد می بر کاتبان حدیث تکرار گفته شیخ را عیناً
ادب االمالء و  (سمعانی،کرد  می ا برای کاتبان حدیث تفسیرمستملی گاه گفتار شیخ ر

  ). 354 ،االستمالء
در  معمول مجالس علمی بود. این مجالس معموالً های بحث و مناظره نیز از شیوه. 4

کالم و ادب  شد و موضوع آن مسائل اختالفی فقه، می حضور امرا، بزرگان و علما برگزار
داشتند که در حضور امیر  ای ههای جمعه ماه رمضان مجالس مناظربود. سامانیان در شب

در نیشابور نیز بازار بحث و مناظره آید که  می بر )339از گزارش مقدسی (شد.  می برگزار
  ق آن بودند.و رییس شهر مشوّ گرم بود و امیر



 1399بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و سوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   188

  استادان و شاگردان مدرسه بیهقیه
شماری استادان دانشمند و سرشناس در مدرسه بیهقیه مشغول تدریس و تربیت 

اند، چنان که گروهی از طالبان فاضل و عالمان بعدی در این مدرسه و نزد  ه شاگردان بود
 که مدرسه فاضل این استادان لهاز جماند.  ه استادان برجسته آن کسب علم و دانش کرد

بکی سُ الشافعیه طبقاتو  صریفینی منتخب السیاقفارسی،  السیاق هایا در کتابهاز آن
 :توان از افراد زیر یاد کرد می ،یاد شده

)، ابوالفضائل فرزند ابوصالح 470-388(ذن ؤ)، ابوصالح م430-349ابوبکر تمیمی (
 متوفای)، ابوبکر ابیوردی (478-419(جوینی  )، امام الحرمین474متوفای موذن (

 ).543-463ابوبکر پوشنگی ( ) و512متوفای )، ابوالقاسم انصاری (494
بزرگ و شاخص نیشابور و ایران در قرن  های امام الحرمین جوینی یکی از چهره

پنجم هجری از مدرسان و شاگردان مشهور و نامبردار این مدرسه است. وی از معاریف 
د و شدن می اکابر فضالی دیار در درسش حاضر مندان اشعری است کهلمین و دانشمتک

محراب و منبر و تدریس و خطابه و موعظه و مناظرات مذهبی و مذاکرات  همه امور
ها و طبیعی  مشکل دهری های دینی در روزهای جمعه بر عهده وی بود و به پرسش

مانند هحث علمی نزد او ). مبا19- 9/18داد (ابن جوزی،  می مذهبان پاسخ متقن و متین
اشعری است که در مورد موضوع مهمی بحث کرده است و مناظره او مثل مناظره 

). 5/166در کرده است (سبکی، ه معتزلی است که در زمینه آن رقیب خود را از آن ب
شدند غالباً مؤدبانه و  می رفتار امام الحرمین نسبت به علمایی که در سر راه نیشابور وارد

با احترام بود. ابواسحق شیرازی استاد بزرگ نظامیه بغداد وقتی به عنوان آمیخته 
یرون نیشابور، امام الحرمین به پیشواز مقتدی بالله، به خراسان آمد در بالفرستاده خلیفه 

، غاشیه مرکبش را بر دوش کشید و مثل یک چاکر پیشاپیش وی حرکت کرد وی آمد
) 505- 450( دانش آموخته وی امام محمد غزالی). برجسته ترین 132- 8/131اثیر،  (ابن

  است که البته در نظامیه نیشابور نزد وی کسب دانش کرد و به مقام استادی آن رسید.
یخ زاهد و محدث و صوفی در احمد بن عبدالملک بن احمد بن عبدالصمد الحافظ، ش

 اداره بیهقیه منزل داشت و موقوفات مدرسه را طریقه ابوعلی دقاق در حجره مدرسه
 داد و از ثروتمندان درم و دینار می کرد و به محصالن مدرسه کاغذ، کتاب و غذا می
اسعد بن مسعود عتبی نیشابوری  ).247(صریفینی، کرد  می گرفت و به فقرا انفاق می
تّاب غزنوی در این مدرسه ساکن بود و همین شخص در جامع ) از ک404ُتوفای (م
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امام  ،از دیگر ساکنان مدرسه بیهقیه ).133ت (فارسی، منیعی نیشابور مجلس امالء داش
ین بود. او در هرات نزد فقیه ابوبکر احمد بن بشّار خرجردی، زاهد و عابد گوشه نش

و در مرو نزد عبدالرحمن سرخسی فقه آموخت و در آن به استادی رسید و در  چاچی
او نقل حدیث  گذشت. گروه بسیاری ازدر 543یهقیه سکنی گزید و در سال مدرسه ب
یشابور از او سماع حدیث کرده دو نوبت در ن االنساباز جمله سمعانی صاحب  اند، ه کرد

قری، ادیب، ) م349ُ- 430ابوبکر احمد بن محمد بن احمد اصفهانی ( ).73(همان، است 
به نیشابور آمد و در مجالس نظر حضور یافت  409فقیه و محدث زاهد اصفهانی در سال 

  ).338(ناجی،  یث پرداخت و سرانجام در مدرسه بیهقیه درگذشتو به روایت حد
، در کودکی به نیشابور آمد و تا هنگام زریخخ ابونصر منصور بن محمد هاللی باشی

وفات در همان شهر اقامت گزید. او فقیهی صالح و دیندار و خوش سیرت بود که در 
بن خلف شیرازی و ابوالمظفر مدرسه بیهقیه نیشابور ساکن بود. از ابوبکر احمد بن علی 

موسی بن عمران انصاری و ابوالقاسم عبدالرحمن بن احمد واحدی و ابوتراب عبدالباقی 
و فرزندش از او االنساب بن یوسف مراغی و دیگران سماع حدیث کرد. سمعانی صاحب 

بور درگذشت (سبکی، و سرانجام در سال پانصد و چهل و اندی در نیشا اند ه حدیث شنید
  ).18/469ذهبی،  ؛255/ 2

، علی بن حسین بیهقی، استاد ابواسحق تاریخ بیهقبه روایت علی بن زید بیهقی در 
اسفراینی و ابومنصور عبدالقاهر بغدادی را در مدرسه خویش اسکان داده بود. بعدها نیز 

شافعی، پس از مرگ  ی) فقیه مبرز و اصول478متوفای ابوالمعالی امام الحرمین جوینی (
متوفای ) علم اصول را در این مدرسه نزد ابوالقاسم اسکاف اسفراینی (438یا  434(پدر 
  ).175-169/ 5) فراگرفت (سبکی، 452

-340یکی از استادان بنام و جامع االطراف این مدرسه ابومنصور عبدالقاهر بغدادی (
به علمی را  های بیهقیه بود که نه تنها بسیاری از رشته مدرسه) دانش آموخته 429

ز به صورت وقف داد، از ثروت سرشار خود نی می صورت رایگان به دانشجویان آموزش
  ).203گذاشت (ابن خلکان،  می برای حمایت مالی از استادان و طالب بیهقیه مایه

) فقیه، حافظ، 470-388( مؤذن نیشابوری بن عبدالملک معروف به احمد احمد
ل بدون در نیشابور متولد شد و دو سا 470در سال  یمحدث، مسند، زاهد و صوف

از قبیل  گفت و به امور خیریه و عام المنفعه می اذان مدرسه بیهقیه دریافت مزد بر مناره
  ).2/480پرداخت (مقدسی،  می گرفتن صدقات از ثروتمندان و دادن آن به نیازمندان
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ادیب و  ،) کاتب414متوفای ابوالحسن علی بن حسین بن علی بیهقی خسروجردی (
مدرسه تدریس کرده این در  هم حب ابوالعباس اسفراینی وزیرفقیه شافعی و مربی و مصا

 ).279 علی بن زید، است (بیهقی،
کثیر ، ثقه، محدث، فقیه ادیب، ) مقری،430-  345امام ابوبکر تمیمی اصفهانی (

همین مدرسه در  د وبومدرسه محسوب از ساکنین این  لصحیح االصوالسماع و
ثقه بود و در  عفیف و فعی که فاضلی مستور،ابوالقاسم وراق بستی فقیه شا. درگذشت

نیز  پرداخت، می به جمع آوری و نگارش حدیث کرد و می بغداد و خراسان سماع حدیث
 .بیهقی بوده است از ساکنین مدرسه

تردد  محل سکونت و وپیوند داشت هم  این مدرسه بزرگ با خصوصیات خانقاه و دویره
ی بزرگی چون ابوالقاسم انصاری در این مدرسه معروف بود. چنانکه صوف برخی از صوفیان
 به نام دویره  بیهقی هم از این مدرسه یاد شده است در برخی متون،. مسئولیت داشت

). به نظر برخی از محققان معاصر، ظاهراً دویره بیهقی که ابوالقاسم اسکاف 522(صریفینی، 
  ). 338جی،امامت آن را بر عهده داشت، جایی نزدیک مدرسه بوده است (نا

  
  اوقاف مدرسه بیهقیه

بود و  مخارج و مایحتاج طالبمین ه سنتی اصیل و دینی منبعی برای تأوقف به منزل
 مدرسهکردند.  دولت و مردم نیکوکار و خیراندیش از هر کوششی در این راه فروگذار نمی

، دارای کتابخانه دانشمندان و صوفیان بزرگ بود، بیهقیه که مرجع و مسکن عالمان،
 درآمدهای اوقاف اداره مدرسه از محل متولی امور مالی و اوقاف وکتابدار بود. اوقاف و
 شد می مدرسه توسط او هزینه های موقوفات متولی و ناظری داشت که بودجه شد. می

حدیث،  از جمله موارد وقفی در مدرسه بیهقیه، لوازم التحریر طالب ).4/159(سبکی، 
ین حفظ و و همچن البانتوزیع آن در میان ط لیت این اوقاف ومانند دوات و کاغذ بود. تو

) بوده 407متوفای(مرمت دیگر اوقاف مدرسه در سده پنجم بر عهده ابوصالح مؤذن 
ای نگهداری  که کتابها در مدرسه اند ه این گزارش نتیجه گرفتاز برخی بدرستی  است.
کار  ).81 ،ساعاتی( مستقل  نه در یک مدرسهشده است که ضمیمه مسجد بوده  می

رود  داری کتابخانه بود و گمان می امانت  ل به منزلهاین مدرسه در درجه اوّابوصالح در 
توان گفت  که بین این مدرسه و مسجد جامع نیشابور ارتباط وجود دارد و در نتیجه می

برخی . بودواقع ای است که در آن مسجد  ابخانهبیهقیه همان کت  که کتابخانه مدرسه
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تصاصی ) اوقافی اخ388متوفای چون ابومنصور محمد بن عبدهللا حمشادی (ان همملاع
  ).3/180گرداندند (سبکی،  می دستدر میان خاندان خود دست به 

عهده و کتابخانه آن را بر تولیت اوقاف شماری از دانشیان بزرگ، مدیریت مدرسه و
و از  حدث صوفی) م470- 388احمدبن عبدالملک بن علی مؤذن (داشتند. ابوصالح 

مون بن علی ابیوردی بن مأ که از معتمدان بود. ابوبکر محمدمشایخ عبدالغافر فارسی 
  . )338) از دیگر متولیان این مدرسه بود (ناجی، 494متوفای (

  
  نتیجه

در جهان اسالم نخست در سرزمینهای شرقی خالفت و در  مدارسبنا بر آنچه گذشت 
دوستدار و طالب اسماعیل بن احمد که امیردر دوران  ویژهروزگار سامانیان پدید آمد ب

س در کنار ها کرد. مدارنبسیاری وقف آ های ها و خانهتأسیس مدارس بود و زمینها، دکان
آمدند. گاه  می رهای دیگرکه از شه کارکرد علمی خود سکونتگاه علماء و طالبی بود

داری علم و میل به دوست کردند. می مدرسان را هم در مدارس برگزار مجلس ترحیم
در خراسان پدید آید. فراوانی  های ها و کتابخانه فراگیری دانش موجب شد که مدرسه

های موجود از نهادهای آموزشی در دوره سامانیان نیز مربوط به نیشابور بیشتر گزارش
های دگی و بالندگی خیره کننده فعالیتاست. این امر نشان از حیات بارور علمی و سرزن

  دارد. ر این شهردآموزشی 
مدرسه یکی از مدارس نخستین و پیشگام در حوزه آموزش و فعالیتهای علمی، 

بسیاری از  هاتأسیس گردید و از نظامیه قبل بیش از صد سالنیشابور است که بیهقیه 
این  .اند ه ترین مدرسه در جهان اسالم یاد کرد نویسندگان قدیم از آن به عنوان کهن

ای حدیث بود که از های تخصصی از کتاب خانه با مجموعهارای کتابمدرسه در نیشابور د
هزینه ها و شد.  می ی نگهداریهای یا وقف بر جای مانده بود و در حجره مشایخ به ارث

شد که ثروتمندان و اهل  می نیز مخارج طالبان و استادان مدرسه از راه موقوفاتی تأمین
 فقیه و مدرس شافعی این مدرسه بیهقی محمدابوالحسن خیر وقف مدرسه کرده بودند. 

پایه گذاری کرد و مبالغ و برای نشر و گسترش فقه شافعی را در کوی سیار این شهر 
هنگفت از مال خود را برای اداره این مدرسه و کمک به دانشجویان شاغل به تحصیل در 

اخالق و آن وقف کرد. در این مدرسه علوم گوناگون از جمله فقه، اصول، حدیث، کالم، 
نیز در این مدرسه سکونت  برخی استادان شد. عالوه بر دانشجویان، می غیره تدریس
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شدند. در این مدرسه موقوفاتی برای رفع  وفات در آنجا مدفون داشتند و برخی پس از
 از اسناد و مکتوبات تاریخی به دست شد. می آنجا مصرفدر نیاز دانشجویان ساکن 

م تا یورش مغوالن از رونق علمی و آموزشی برخوردار آید که این مدرسه دست ک می
  اند. ه بوده و همچنان استادان و دانشیان شافعی به مباحثه و تربیت شاگرد مشغول بود

  
  منابع

، به عیون االبناء فی طبقات االطباءابن ابی اصیبعه، احمد بن القاسم بن خلیفه بن یونس، 
 م.1965االحیاء،  کوشش نزار رضا، بیروت: منشورات دار مکتبه

 ش.1337، ترجمه شهاب الدین مرعشی، تهران: اسالمیه، الکامل فی التاریخابن اثیر، 
 .1346، ترجمه رضا تجدد، تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا، الفهرستابن الندیم، محمد بن اسحاق، 

 ش.1358المعارف، ، حیدرآباد دکن: مطبعه دائرةالمنتظم فی التاریخ الملوک و االممابن جوزی، 
 .1364، تحقیق: عباس احسان، الشریف الرضی، قم، وفیات االعیانابن خلکان، احمد بن محمد، 

الذیل علی طبقات ابن رجب، زین الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن شهاب الدین احمد بغدادی، 
 تا. ، بیروت: دارالمعرفه، بیالحنابله

، با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار، اریخ بیهقتابن فندق، ابوالحسن علی بن زید (بیهقی)، 
 .1348تهران: کتابفروشی فروغی، 

اکبر فیاض و قاسم غنی، چاپ سوم، تهران:  ، تصحیح علیتاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل، 
 .1362انتشارات خواجو، 

: ، تحقیق مصطفی عبدالقادر، بیروتتاریخ بغدادخطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی بن ثابت، 
  ق.1417دارالکتاب علمیه، 

 ق.1409، بیروت: دارالکتاب العربی، االعالم تاریخ االسالم و طبقات المشاهیر وذهبی، محمد بن احمد، 
، های اسالمی: کاوشی در میراث فرهنگ اسالم وقف و ساختار کتابخانهساعاتی، یحیی محمود، 

 .1374، های اسالمی مترجم احمد امیری شادمهری، مشهد: بنیاد پژوهش
هنر و ، در مجله »سیر دانش و فرهنگ ایران در ادوار مختلفه بعد از اسالم«، 1352سامی، علی، 

 .36-35، صص126، شماره مردم
، به کوشش عبدالفتاح محمد طبقات الشافعیهسبکی، ابونصر عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی، 

 م.1992 الحلو، الجیزه: هجرللطباعه و النشر و التوزیع واالعالن،
 .م1981ق/1401، به کوشش ماکس وایسوایلر، بیروت، ادب االمالء و االستمالءعبدالکریم،  سمعانی،

 .1357، القاهره: نشر مکتبه القدسی، االنسابهمو، 
، به کوشش کاظم محمودی، تاریخ نیشابور (المنتخب من السیاق)صریفینی، ابراهیم بن محمد، 

 .1362قم، 



  193  جایگاه و کارکرد مدرسه بیهقیه در نظام آموزشی دوران اسالمی 

ی عمومی و نیمه عمومی عربی در قرون وسطی (بین النهرین، سوریه و ها عش، یوسف، کتابخانه
 .1372های اسالمی، بنیاد پژوهش مصر)، ترجمه اسدهللا علوی، مشهد:

، قم: جماعه المدرسین فی الحوزه تاریخ نیشابور (المنتخب من السیاق)فارسی، عبدالغافر، 
 .1363العلمیه فی القم المقدسه، چاپ اول، 

، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات رساله قشیریهکریم بن هوازن، قشیری، عبدال
 .1381علمی فرهنگی، چاپ هفتم، 

جایگاه آموزش و فضاهاي آموزشی در «، 1393 ؛مرتضی بینش،؛ نودهی، حسن ،فاطمهزاده،  کوشا
خراسان ، در مجله: »ي سامانی) با تاکید بر نیشابور عصر شکوفایی خراسان بزرگ (دوره

 .52-50، صص 17شماره ، سال پنجم، بزرگ
، ترجمه علینقی منزوی، تهران: شرکت مولفان و احسن التقاسیممقدسی، محمد بن احمد، 

 .1361مترجمان ایران، 
 .، المجلد الثانی و العشرونالمجمع العلمی العراقی، »النظامیه مدارس قبل«ق، 1392 ناجی معروف،

 .1378، تهران: مجمع علمی تمدن، تاریخ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیانناجی، محمدرضا، 
، ترجمه ابونصر القباوی، تصحیح مدرس رضوی، تاریخ بخارانرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر، 

 .1351نتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران: ا
های ایران در قرن اول  تاریخچه کتاب و کتابخانه در ایران، کتابخانه«همایون فرخ، رکن الدین، 

 .1345، 50، شماره هنر و مردم، »اسالمی
  .1983، بیروت: داراحیاء التراث العربی، معجم االدباءیاقوت حموی، یاقوت بن عبدهللا، 

  





  


