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 چکیده

د. گرچه رگ داربا خراسان بز یو ناگسستن یمعظ یوندیکه پ ینزم یرانا یخیتار یایاست در جغراف ییاقهستان منطقه

با  است، اما یرضو جزء خراسان یزآن ن یشمال ینواح یو برخ اندیدهنام یاسان جنوبرا خر آن ییکه، امروزه بخش عمده ا

 یته موقعبقهستان با توجه  یتبوده است. وال یخیمهم تار یعخود شاهد وقا یخیتار یروجود، قهستان در س ینا

 نیاز سلجوقا یالمتمدن اسدر فرهنگ و  ییا یژهنقش و یتو ترب یمآموزش و تعل ینهاش در زم یو بافت فرهنگ یاییجغراف

 -یاسیس چون یهمعوامل م و برآوردند سر یتوال یناز ا یکه عالمان بزرگ ییداشته است، به گونه ا یانصفو یانتا پا

 ات درری اطالعروش گردآو بوده است. یرگذارتاث در این دورهقهستان  یآموزش یتبر وضع یفرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع

 یافته .انه ایی استبه شیوه جمع آوری منابع و اسناد کتابخصورت گرفته،  یلیتحل -یفیتوصروش  یهبر پاکه  یقتحق ینا

 نهیکه زم آن است یو فرهنگ ی، اقتصاد یاسیس یتآموزش قهستان تابع وضع یتوضع کهاست  از آن یپژوهش حاک یها

 ی،اقتصاد ز نظرو ا یدارس دولتم یستاس یاسیکه از نظر س ییشده است. به گونه ا ینهاد آموزش یشبردو پ یساز تعال

 یندر ا ثبات قهستان و یآموزش یتوضع یاز عمده عوامل ترق یو قوم یتکثر فکر یشاهراه بودن آن و به لحاظ فرهنگ

دوره از  ین والیتادر ارتقاء بینش فرهنگی  قهستان یتآموزش وال یفیتمدارس در ک یگاهجالذا، . شود یمحسوب م یهناح

 . ورانده استرا در خود پر علمای دینداریو بزرگان بسیار مهمی ایفاء کرده تا آنجا که  نقش یهتا صفو یسلجوق

 :اهداف پژوهش

  .یانفوتا ص یانقهستان از دوره سلجوق یآموزش یتبر وضع یفرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع -یاسیعوامل س یبررس .1

 فیعتیموجعود ک یتوضعع یو بررس یتو ترب یممتخصصان تعل یدگاهمدارس از د یفیتعوامل مؤثر بر ک ییشناسا .2

  و علمای دینی. بزرگان یقهستان در بالندگ یتنقش وال تبیین و مدارس در قهستان

 :پژوهش سواالت

 گذار بوده است؟ یرتاث یانتا صفو یانقهستان از دوره سلجوق یآموزش یتبر وضع یعوامل چه .1

 کرده است؟ یفاءا یخطول تار در نداریعلمای دیو  بزرگان یرا در بالندگ یقهستان چه نقش والیت .2

 .سلجوقی، صفویه آموزش و پرورش، ،مدارسقهستان،  :کلیدیواژگان 

                                        
 com@yahoo.59amirkochiیران ایمیل : ، واحد مشهد، مشهد، ایدانشگاه آزاد اسالم یمعارف اسالم و یاتاله یدکترا یدانشجو 1

 hoo.comDr.Khajehmirza@ ya ایمیل : .یاراستاد 2
 jafar.asadbeigi@gmail.com  یران .، واحد مشهد ، مشهد ، ا یدانشگاه آزاد اسالم یعلم یات. عضو هیاراستاد 3
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 مقدمه 

آغاز  ینانسان بر زم یدایشاز پ آیندفر یندادن آن است. ا یاددانش و مهارت و  یادگرفتن آیندآموزش و پرورش فر

 آینددر فر یرانیانها شده است. اجامعه فتیشرپ یاساس یها یهاز پا یکیتر شده و امروزه شده، آرام آرام کامل

وامدار  یادیتا حدود ز یتمدن اسالم ییکه شکوفا یبه طور ،اندداشته ایییستهآموزش و پرورش، نقش شا یشرفتپ

پروسه  ،شودتحت عنوان فرهنگ و تمدن اسالمی از آن یاد می  امروزه که آنچه است. یرانیا عالمان و بزرگانتالش 

ن فکری و سیاسی و مذهبی بوده در قلمرو اسالمی و متعاقب آن پرورش نخبگا یآموزش دار نهاداست که وام یای

با توجه به  پیشرفت و تعالی هر تمدنی بر پایه نهاد آموزش و توجه به علم می باشد و جامعه اسالمی ،در واقع .است

ن های دیگر همواره بر لزوم دانش تعامل با سرزمی ،ن و سنت نبوی به کسب علم و همچنینتاکیدات و توجهات قرآ

در دوره سلجوقیان، با وجود فراز و نشیب های زمامداری سالطین و . اندوزی و کسب علم تاکید داشته است

دوره زمامداری و فرمانروایی آل سلجوقی را بر بالد اسالمی از جهات مختلف فرهنگی، اجتماعی،  حکمرانان سلجوقی،

ادوار تاریخی  می و توسعه مراکز و مراجع فرهنگی، می توان یکی از درخشان ترینعلمی، ادبی، ظهور چهره های عل

ایران محسوب نمود. چنانکه این عصر با عناوینی نظیر دوره وفور علماء و ادباء، دوره رشد و عصر گسترش و توسعه 

 مه یافت. ره صفویه اداوتا د این روند ( و66: 1382راوندی، مدارس و کتابخانه ها، یاد شده است )

 یکه هر اندازه که منطقه ای ییگشت به گونه ا یبر م یاییجغراف یتخود بعضا به موقع یاما کسب علم و دانش اندوز

والیت  بود. یبرخوردار م یشتریداشت از بخت و اقبال ب ییا شاهراه های تعامل با فرهنگ های دیگر قرار م یردر مس

قعیت و شرایط استراتژیکی برخوردار بوده است که در نتیجه آن، توجهات قهستان در تاریخ ایران اسالمی از چنین مو

تاسیس مدارس نظامیه، آموزش  باو با توجه به اینکه از زمان سلجوقیان شده است  در آن آموزش امر به یجدی ای

خردگرد در قهستان بر  ؛قاعدتا تشکیل چنین مدارسی همچون ،سجم تر و هدفمند تری به خود گرفتشکل من

در نتیجه  ،ر ادوار بعدی هم تداوم داشته است. لذااین امر دکه  داشتهر آموزش تاثیرات بسزایی تقویت و پیشرفت ام

که  ل شدندتحصیو در آنجا مشغول به آمدند  طلبه ها و نوآموزان زیادی بدین منطقه مدارس آموزشی،تاسیس 

که در  که به طبع، تعلیم و تربیتی وسی استط می بزرگی همچون خواجه نصیرالدینماحصل آن تربیت نخبه های عل

آنچه بر غنای که باید اشاره شود این است که  یاست. اما نکته ای تاثیرگذار بودهست بر پرورش افکار او قهستان دیده ا

گروه های مختلفی همچون  وقومی و فکری و عقیدتی می باشد  تکثر است،فکری و فرهنگی قهستان افزوده 

ی و جایگاه نهاد آموزشو این امتزاج عقاید خود مزید بر ترقی  هستند آنجا ساکن، صوفیان در ان، سنی هاشیعی

  قهستان است.والیت در  مدارس

تالیف « از شوکتیه تا دانشگاه بیرجند»به کتاب  می توانازجمله مهمترین آثاری که در این زمینه نگارش یافته 

در این اثر به  .آغاز شده استعلی اصغر فانی، مقدمه  که با کرد اشاره (1392) محمد امین ناصح میری و محمدرضا
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چند شهر منتخب خراسان جنوبی می  بیرجند و پرورش اسالمی در آموزش و روند ایجاد وگسترش وتحوالتتشریح 

 در ادامه به زمینه های اتصال این مدرسه تاریخی به دانشگاه بیرجند توجه دارد. و پردازد

خصوص  در (1386) دکتر محمد حسن هجرتی نوشته مرحوم «فردا گناباد از فرود تا» چون؛کتب دیگری نیز 

پرورش گناباد نوشته شده که در آن به مدارس قدیمی گناباد متعلق به  آموزشی گناباد و تاریخ آموزش و وضعیت

توسط علیرضا  «دوسعلیا فرمدرسه تاریخی »مقاله ایی با عنوان  ،و همچنین ر سلجوقی تا قاجار اشاره شده استعص

در فصلنامه علمی فنی   به نگارش در آمده و (1395)اه میراث فرهنگی وگردشگری انیسی عضو هیات علمی پژوهشگ

مانند کتب جغرافیایی تاریخی  نیز،درکتب دیگر  فصلنامه به چاپ رسیده است. 72 مارهدر ش 95هنری اثر در بهار  و

چند ولی جز  .پراکنده شده است بحث های وین موضوع بصورت مختصر های این والیت نیز اشاراتی به ا شهرستان

های آموزشی منطقه قهستان در عصر مذکور بصورت تخصصی  کتاب مخصوص برای فعالیت ،مبرده شدکه نا موردی

 .استمجزا نوشته نشده  و

ی و سیاس -تماعیدر این پژوهش که به شیوه کتابخانه ایی به گردآوری اطالعات در مورد مدارس و موقعیت اج

به نکاتی بپردازد که سهم عظیمی در شناساندن جایگاه مدارس این منطقه  سعی شدهفرهنگی این والیت پرداخته، 

 داشته است. لذا، در ادامه این پژوهش ابتدا به جنبه های تاریخیر بزرگان و علمای دینی هوظدر رشد و بالندگی و 

 ت قهستان در دوره تاریخی از سلجوقی تا صفویه پرداخته شده، سپسوالی در آموزش تیبر وضع رگذاریعوامل تاث

   است. دارس در پرورش بزرگان بررسی شده م نقش

 قهستان جغرافیای

ه ب معنی کوهستان وه قهستان ب اند، جغرافی نویسان عرب ایالت قهستان را مثل سیستان از توابع خراسان شمرده

زیرا برعکس سیستان که در خاور قهستان کنار دلتای هیرمند در  گردیده، مناسبت وضع طبیعی آن با این نام موسوم

 .سرزمین قهستان مرتفع وکوهستانی است یک سرزمین پست قرار دارد،

 «حاشیه کویر نخل در آنجا نمی روید مگر طبس گلیکی در اکثر شهرهای قهستان سردسیر است و» گوید: ابن حوقل

دارای قهندز »ابن حوقل درباره آن گوید:  همچنین، شهرهای قهستان قاین بود.بزرگترین  .(324 :1366، )ابن حوقل

سال  ناصرخسرو درهمان(. )« هاست آب آنجا از قنات مقر حاکم در قهندز می باشد. مسجد جامع است و خندق و و

 آدینه مسجدو وحصین است وگرد شهرخندقی دارد  شهری بزرگ» :گوید قاین را دیده و قمری -جریه 444

  (.95: 1384)ناصرخسرو، « طاقی عظیم بزرگ است صوره است وآنجا مق بشهرستان اندر است و

مقدسی آنجا را محلی  سمت شمال آن واقع است.ه ب اندکی قاین و غربی یلیامتون در پنجاه  ؛دیگر شهر این ایالت

)مقدسی، بیشتر آن بافندگانند  مسجدی نیکو دارد و ی ویقلعه ا از قاین کوچتر است و پرجمعیت ذکر نموده وگوید:

 در زاویه شمال باختری قهستان والیت بوشت یا پوشت واقع است که شهرهای آن ترشیز وکندر می (.302: 1361

وزیر سلطان سنجر  قمری -جریه 520سال در گوید: ابن اثیر در مورد این والیت (.379: 1377باشد )لسترنج، 



 نشریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، دوره پانزدهم، شماره 36 فصل زمستان 98 

 عنوان مقاله: عوامل تاثیرگذار بر وضعیت آموزش در قهستان) از سلجوقی تا صفویه(
226 

والیت ترشیز  در خاور از آن پس این شهر یکی از قالع اسماعیلیه گردید. و غارت کرد سلجوقی ترشیز را محاصره و

ن موسوم بود به بیشک یا شهر زاوه کرسی آ این والیت یا قسمتی از آن معروف به )رخ( و والیت زاوه واقع است.

رسی آن در والت زام یا جام است که ک شمال قهستان نزدیک رودخانه هرات، در خاور ایالت زاوه و (380)همان، 

 شهر بوزجان بود. قمری -هجریقرن چهارم 

 75: 1376، )ابن بطوطهاهد آن شهاب الدین احمد جامی است معروفترین اولیاء آن شهر والی ز ابن بطوطه گوید:

اصل آن بادهرزه است زیرا آنجا  یاقوت در ترجمه باخرز گوید: ناحیه باخرز در جنوب خاور رودخانه هرات است. .(3/

ناحیه مرکزی قهستان  در قمری -هجریحمداهلل مستوفی در قرن هشتم  .(458/1 :1380)یاقوت،وزد  اوان میباد فر

ها نامی نبرده  ها در نقشه موجود است ولی جغرافی نویسان عرب از آن چندین محل اسم برده که هنوز اسامی آن

)مستوفی،  این به این نام معروف استخاور ق های جنوب زوزن و جمله والیت زیرکوه که هنوز کوهستان از اند.

1381 :183 .) 

و  «ذیناب» که ابن حوقل آن را است شمال خاوری تون درگناباد شهر بزرگی  از دیگر شهرهای قهستان گناباد است.

شهر دیگر در ایالت قهستان وجود  دو .(322: 1361 مقدسی،؛ 325: 1366)ابن حوقل، نامیده اند «جناود»مقدسی 

ها را به صیغه  نویسان عرب آن باین جهت جغرافی ها را طبس می نامند و دوی آن هر وز باقی است وداشت که هن

 طبس را دیده و قمری -هجری 444 ناصر خسرو در کنار کویر بزرگ واقع بود و طبس خرما در گفته اند. «طبسین»

در سه منزلی  .(94: 1384رخسرو،)ناص« امیر ان شهر گیلکی بن محمد بودها و در آن وقت  خرماستان» می گوید:

را بنام )جوسف( ضبط کرده که مسلم است اشتباه  یاقوت اشتباها آن جنوب خاوری طبس خور وخوست واقع بود.

خاور خوسف شهر بیرجند  یلیامدر بیست  کاتب می باشد که نام خوسب یا خوسف را بصورت جوسف نوشته است.

 هیچکدام از جغرافی نویسان عرب قبل از یاقوت از کز قهستان است ومر واقع است که امروز به جای قاین کرسی و

هترین  ب درباره بیرجند گوید یکی از قمری -هجری یاقوت در قرن هفتم (.378: 1377)لسترنج، بیرجند نام نبرده اند 

 (.1)تصویر (783/1: 1380 ،)یاقوتدیه های ایالت قهستان است 

 
 1938ابن حوقل، ) شده توسط ابن حوقل قرن چهارم یمطبس در کتاب صورة االرض ترس، قائن و تون ینام شهرها: 1تصویر 

 (.1256میالدی، 
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 سیری بر تاریخ قهستان

قمری صورت  -هجری 32هنوز یکسال از سلطه اعراب مسلمان نگذشته بود که قیامی به رهبری)قارن( در سال 

کرده و ابن خازم به پاداش این پیروزی به حکومت اعراب به فرماندهی ابن خازم آن قیام را سرکوب  پذیرفت و

سیاست  .(1668: 1374)ابن اثیر،به دست قبیله بکر بن وائل افتاد  قهستان پس از فتح اعراب خراسان منصوب شد و

امویان که بر کوچاندن قبایل عرب شبه جزیره به نواحی مختلف فتح شده در ایران برای تثبیت قدرت خود بود 

فعالیت  این انتخاب حاکمیت و سکنی گزینند که در دادی از قبیله خزیمه به ناحیه قهستان آمده وموجب شد تا تع

 در منطقه که احتماال از همین قبیله بوده است بی تاثیر نبوده باشد. پیشین )ابن خازم(

ط او پس از شکست استادسیس توسدر عهد منصور دومین خلیفه عباسی خازم بن خزیمه که حاکم خراسان بود 

)مدرسی صادقی، انش بر این ناحیه حکمرانی داشتند ها بعد فرزند شد وتا سال قهستان نیز به او واگذار یتحاکم

 ها قرار گرفت. قهستان تحت حاکمیت آن گیری اولین سلسه حاکمان ایرانی بعد از اسالم،با شکل  (.149: 1373

پس از  طاهریان و ها قرار می گرفت. حاکمیت آنهای حاکمیت این سلسه ها به ترتیب تحت  طی سال در قهستان

 .(226)همان،ه دست صفاریان افتاد قهستان ب ،افول قدرت طاهریان

ند سیمجوریان تا اوایل دوره غزنوی بر آنجا حکمرانی کرد با ظهور سامانیان قهستان ضمیمه سامانیان شد و

یت قهستان به خاندانی واگذار شد که تا از همان ابتدای قدرت گیری سامانیان حاکم (.144: 1363،)باسورث

 «غالمان ترک»این خاندان که  ها باقی ماند. فروپاشی حکومت سامانی و همچنین اوایل دوره غزنوی در دست آن

ی حاکمان اصلی ناحیه قهستان شدند بودند و بعدها به امارت و سپهساالری خراسان رسیدند از سوی امرای سامان

درصدد برامد تا ابوالقاسم  پا بر اریکه قدرت نهاد،چون سلطان محمود  .(58: 1345ی،عتب ؛144: 1363)باسورث،

ارسالن با ابئالقاسم  روانه قهستان کرد. ارسالن جاذب را که از سرداران وی بود، سیمجوری را از فهستان بیرون کند.

 .(169: 1345)عتبی،یمت داد جنگید و وی را هز

قبایل سلجوقی به سوی جنوب و  قمری -هجری 431دندانقان در سال  باشکست سپاه مسعود غزنوی در جنگ

 در این میان ناحیه قهستان و نواحی مختلف را بین خود تقسیم کردند. ،مغرب ایران سرازیر شدند و پس از ورود

 (.18: 1332شابوری، نی)ین فرزند چغری بیک یعنی قاورد شد کرمان سهم کوچکتر

حسن صباح  الموت منطقه قهستان را نیز علیه حاکمیت سلجوقی به قیام وادارند. نزاریان توانستند پس از تصرف

حسین قاینی که در  شخصی را انتخاب کرد که از اهالی همان منطقه بود. ،قیام قهستان برای بدست گرفتن رهبری

 ع اسماعیلیان بود.شرایط در قهستان به نف به قهستان فرستاده شد. تصرف الموت نیز حسن صباح را یاری کرده بود،

خویشتن را مفتضح ساخته  و مورد  نفرت اهالی منطقه قرار  داریحکومتدر  «کلسارغ»عامل سلجوقی قهستان به نام 

 نارضایتی عمومی از حاکم سلجوقی موجب تسهیل در پیشروی دعوت اسماعیلیان شد وبه این ترتیب آن گرفته بود.

 .(159 :1343،)هاجسندیگر مناتطق را تصرف کنند  تون و ،قاین ها توانستند شهرهای عمده منطقه طبس،
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او همان کسی  ناصرالدین محتشم در منطقه حکمرانی می کرد و 654همزمان با حمله مغول به فرماندهی هالکوخان 

پس از  .(202 :1378)دفتری،م وی نوشت به نا کتاب خود را در علم اخالق، بود که خواجه نصیر الدین طوسی دو

های محلی ملوک سیستان و آل کرت  تاز قدرت این ایالت همواره میدان تاخت و ،قدرت نزاریان در قهستان فروپاشی

درسال  قهستان نیز به دست تیموریان افتاد. تسلط بر هرات، با روی کار امدن تیموریان و در هرات قرار می گرفت.

اال سلطان حسین بایقرا( بر قهستان شیخ زاهد طارمی از سوی یکی امرای تیموری)احتم ،قمری -هجری 874

 .(354/2 :1335 اسفزاری،) حکومت می کرد

درگیری های  ازبکان به قلمرو دولت صوفیه نزدیک کرد و پس از برافتادن دولت شاهزادگان تیموری در خراسان،

قهستان را به  ان،ها از خراس بیرون راندن آن شاه اسماعیل بعد از شکست دادن ازبکان و شد. ها آغاز مداوم بین آن

: 1364)جهانگشای خاقان،  مفتخر کرد «امیر سلطانی»ترکمان واگذار و او را به لقب  موصلوی ترکمنانامیربیک 

 یبرای دولت صفویه اهمیت ویژه ای که مرتب مورد هجوم ازبکان قرار می گرفت، یقهستان به عنوان منطقه ای .(145

در اواخر این دوران  کیک حاکمیت یکپارچه سیاسی سوق داده می شد،این منطقه که در دوران صفوی به تف داشت.

های محلی همان  در هرکدام از این مناطق یکی از خاندان تقسیم شد و« تون و طبس»و  «قاینات»به دو منطقه 

 منطقه به حاکمیت موروثی رسید.

 یمه بر قهستان حکمرانی کردند.های محلی شیبانی و خز ها خاندان پس از فروپاشی حکومت صفویان به دست افغان

 در کنند،ا به حاکم منطقه قاینات معرفی می نخستین فرد از خاندان خزیمه که منابع وی ر اسماعیل خان خزیمه،

پس از (. 179: 1341مارده شد )استرابادی،توسط نادرشاه افشار به حکومت قاین وفراه گ قمری -هجری 1144سال

امیر اسداهلل خان حسام  امیر علم خان دوم، امیر علی خان، امیر علم خان اول، ،خان اعیلاین تاریخ فرزندان امیر اسم

که در عهد ها بودند  شوکت الملک از مهمترین آن حشمت الملک دوم و امیر علم خان سوم حشمت الملک، الدوله،

 قاجار با عنوان حاکم قاینات بر این منطقه حکمرانی کردند.

 آموزشی قهستان از سلجوقیان تا صفویانعوامل تاثیرگذار بر وضعیت 

اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل  -مهمترین عوامل تاثیر گزار بر وضعیت آموزشی قهستان عبارتند از: عوامل سیاسی

 :هر کدام از این عوامل بررسی شده است ،پژوهش حاضر در ادامهفرهنگی، که 

 اجتماعی  -عوامل سیاسی  .1

 شبرد وضعیت آموزشی قهستاننقش سلجوقیان در پی -الف

نخستین عامل تاثیرگذار بر آموزش در والیت قهستان مسئله سیاسی است که شاید بتوان گفت سنگ بنای آن از 

عث شد که ، در واقع توجه امرای سامانی به علم بازمان سامانیان که به رنسانس اسالمی مشهور است پی ریزی شد

این دوره  که خصوصا در دوره سلجوقی. د و دانشمندان بزرگی سر برآورندفرهنگ و تمدن اسالمی پیشرفت زیادی کن

 ها مناقشه بین سلجوقیان و مشکالت بسیاری همراه بود. از جمله این درگیری های طوالنی با مشقات و جنگ با
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دینی و اوردهای تمدن ایرانی به اوج دست ،این دوره در .( 520 :1362)مستوفی قزوینی، اسماعیلیان قهستان بود

مذهبی  رنگ بیشتر آموزش خود به ندرت به کارهای خالق هنری می پرداختند و ها ترک .نائل گشتدنیوی خود 

دوران  ( 461، 1378زرین کوب،) های فراوان در تشجیع عناصر محلی می کوشیدند دادن سفارشداشت. آن ها با 

فرهنگی و  ،های هنری بلکه در زمینه ،صنایع محسوب می شود عصر طالیی پیشرفت فنون و تنهاه نسلجوقی 

ظهور اسماعیلیان در  ،و در همین دوره (167: 1362)آیت اهلل  زاده  شیرازی،زشی نیز توسعه فراوان کسب نمود آمو

 این منطقهباعث ارتقا و سطح کیفیت آموزش در  خود نقش مهمی در تحوالت آموزشی آن ایفا کرده است و ،قهستان

-388: 1372)دفتری،آموزش داشتند  عیلیان خود نیاز به پیشبرد اهداف خویش از طریقچرا که اسما .شده است

الگویی برای دیگر اعصار پیش  که در عهد سلجوقی اتفاق افتاد در واقع نقطه عطف و ، تحول آموزشیبنابراین. (389

 شمند آلپ ارسالن ورو شد. آن تحول آغاز نهضت مدرسه سازی بود که توسط خواجه نظام الملک طوسی وزیر دان

 ملکشاه سلجوقی رخ داد که سایرین به تبع از او این سنت را ادامه داده و توسعه دادند.

 سیاست های آموزشی مغوالن و نسبت آن با قهستان -ب

نیازهای مردم و طبقه حاکمه آن  دانش و اورها،بطه مستقیمی با فرهنگ واعتقادات، بتعلیم و تربیت در هر جامعه را

داشتند. آنان چون بر ایران  خود را دانش ها و شیوه زندگی ،اعتقاداتآموزش و پرورش مناسب با  ،مغول نیزدارد. 

 دانشمندان و وزرای ایرانی این دوره نیز نقش مهمی در احیا و غالب آمدند با فرهنگ ایرانی اسالمی در آمیختند.

 استقرار میراث اسالمی ایرانی ایفا کردند.

در رویکردهای فرهنگی و سیاسی نوعی تسامح و تساهل داشتن تعصب به دین و مذهبی خاص، نایلخانان به علت 

و همین امر موجب آزادی نسبی در تعلیم و تعلم علوم مختلف از جمله تعالیم دینی  پیش گرفتند را در مذهبی

رایط و امکانات تحقیقی شد که در بسیاری موارد با ش مذاهب مختلف اسالمی و تاسیس مجامع علمی آموزشی و

مغوالن فاقد خط و کتابت بودند و حتی در  .(12/360: 1374 )ابن اثیر،های امروز منطبق بود  مدارس و دانشگاه

و فصاحت و نیکویی کالم در نزد  نند ولی زبان شیوا و فصیح داشتندها را شفاهی می رسا پیغام مناسبت سیاسی،

در خط دربار و دیوان قرار دادند  آموختند و آن را را ها یغوریها خط را از او آن مغول امتیاز محسوب می شد.

 .(1/507، 1388)همدانی،

شافعی و شیعه  تعلم علوم دینی به خصوص اصول مذهب حنفی، در این دوره تعلیم و شآموزاز مشخصات عمده 

 یگاه مدرسه ایشد و  های خاص تشکیل می یک مدرسه کالسها در  اثنی عشری بود که گاه برای هر کدام از آن

هایی نیز برای آموزش سایر  های آموزشی دینی کالس در کنار کالس شد. جداگانه برای هرکدام در نظر گرفته می

به رفاه آنان برای  هتوجاهمیت دادن به تخصص مدرسان و  صنایع و فنون دایر می گردید. نجوم، علوم از جمله طب،

عداد طالبان علم و قرار دادن آنان در رشته های مورد عالقه از دیگر بازدهی بیشتر کار آموزش و دقت در هوش و است

 (.51: 1385ی، رکمنپروین ت)مدیران این دوره به حساب می آید  محسنات مجامع علمی و
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در امور سیاسی و فرهنگی ناگزیر به استفاده از  ،مغوالن پس از غلبه بر ایران با وجود اینکه از نظر نظامی غالب بودند

هوالکو پس  به دین آنان گرایش و اعتقاد یافتند.، مسلمانامرای ایرانی و  ءوزرا در ارتباط با ،. بنابراینندگردیدیان ایران

در  ولی ،از ورود به ایران از مشاورت خواجه نصیر الدین طوسی مسلمان شیعه بهره برد و هر چند مسلمان نشد

ت او با حاکم حلب قابل بررسی است این مطلب در مکاتبا و گفت مکاتبه با حکام مسلمان از قرآن و اسالم سخن می

موقعیت پیش آمده استفاده  ایناز  ، قهستان نیزمغوالن حکمرانی در دوره ،بدین ترتیب .(370 :1364)ابن العبرون،

  .کرد

آبادانی و  قهستان از همچنان، ،ها به قهستان و سرکوبی اسماعیلیان با توجه به حمله مغول در دوره مغول ها، ،لذا

باغی به نام طوغان در اطراف بیرجند که منسوب به دو  چرا که وجود آبشاری معروف به گیوک و .رونق برخوردار بود

 تسلط آنان بر قهستان می باشد از شواهد گویای حضور مغوالن و ،باشند های گیوک و طوغان می سردار مغولی با نام

  .(44: 1376)خسروی،

 سطح آموزشی در منطقه قهستان تیموریان و اعتالی -ج

چون غیاث  ئیوزرااهل حساب و نویسنده بوده اند و بسیاری از  بازرگانان، ،سلطه تیموریانتان در دوره مردم قهس

علما و نویسندگان مشهور این دوره نظیر حافظ آبرو  الدین خوافی که به مدت سی سال در منصب وزارت شاهرخ بود،

خاندان علم خزیمه در این منطقه  نیز،ن ناحیه به ویژه شهر خواف بودند. در زمان صفویان از ای، و فصیحی خوافی و...

: 1381)سرابی، سیسات نظامی در آنجا بنیان نهادندهای اداری و تا سازمان تشکیالت حکومتی، به امارت رسیدند و

21.) 

امیر  ن سمرقند را محاصره کردند.ازبکا هنگامی که امیر تیمور در شیراز بود، قمری -هجری 790در اواخر سال 

جمله امیر جمشید بن  سوی خراسان حرکت کرد و برای همه والیات ایران فرمانداری تعیین نمود از آن تیمور فورا به

 .(3/422: 1333 خواند میر،)، به حکومت دامغان منصوب کرد قارن را که قهستان بود

از سوی تیمور به حکومت ساری منصوب  قمری -هجری 794الن قاینی قهستانی بعدا در ساین امیر جمشید بن قار

بدون شک با  در دوره سلطان حسین بایقرا نیز شیخ زاهد طارمی از سوی او به حکومت قهستان رسید. عدهاب شد.

بر خراسان از جهت گرایشی که این پادشاه بر تشیع داشت برخی از شیعیان  تیموریا حاکمیت سلطان حسین بایقر

تن از علمای شیعی دربار سلطان یکی کربالیی  و مقدمات حکومت شیعی را در هرات فراهم ساختند. دو فرصت یافته

الیی داشت. حسن بود و دیگری سید علی واحد العین از قاین که در شیوه واعظی و سخنان مسجع و نظم ید طو

  (.328: 1335)اسفزاری، 

فی برای مدتی از جنوب خراسان به هرات رفت و قصاید و در همین زمان بود که جمال الدین محمد ابن حسام خوس

باره مناقب امیرالمومنین)ع( که به شیوه . مخصوصا مثنوی خاوران نامه وی درمدایحی در فضایل اهل بیت )ع( سرود
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در قصبه  قمری -هجری 893ابن حسام در ماه ربیع االول  وفات شاهنامه فردوسی سروده شده بسیار معروف است.

 .(4/336: 1333 )خواند میر،ستان اتفاق افتاد خوسف قه

 اهتمام صفویان به پیشبرد دانش در قهستان -د

 های اداری و سازمان تشکیالت حکومتی، در زمان صفویان خاندان علم)خزیمه( در این منطقه به امارت رسیدند و

ا بودن شعباتی از کنسولگری روسیه و شهر بیرجند با دار ،زماناین از  تاسیسات نظامی وسیعی در آنجا بنیان نهادند.

 به بزرگترین شهر شرقی راهبردی ایران در مرز هندوستان)در عصر استعمار انگلیس( ها، نیز برخی بانک انگلیس و

ایران اقتصادی و فرهنگی کل مرزهای شرق  اداری، نظامی، سیاسی،از مشهد، دومین کانون بالمنازع  بدل شد و پس 

مدرسه تاریخی علیا یکی از زیباترین و بی نظیرترین مدارس خراسان محسوب  شمار می رفت. از چابهار تا سرخس به

شود که توسط میرعلی بیک در اواخر دوره صفویه در شهر تاریخی تون و در محله میران مرمت گردیده و احتماال  می

از مدارس چهار ایوانی می باشد.  این مدرسه .یا اوایل صفویه بر می گردد تاریخ ساخت آن به اواخر دوره تیموری و

این بنا در راسته بازار تون قرار  ورودی مدرس و حجره ها می باشد. مسجد، هشتی، فضاهای معماری شامل ورودی،

حجره های طالب این مدرسه  سر در این بنا دارای عظمت بیشتری نسبت به مدرسه حبیبیه می باشد. داشته است.

فضای مسجد این مدرسه دارای  دیده است و ورودی آن از داخل حیاط می باشد.در سه ضلع حیاط مدرسه واقع گر

 (289، 1381،یی)نوا تزیینات مقرنس است.

یکی شاید  شد.یده شده در دوران صفویه احداث مدرسه نجومیه گناباد که ظاهرا چون مختص نجوم بوده نجومیه نام

 مظفرگنابادی و پسرانش بوده که در عصر خود از رت مالبه دلیل شه این مدرسه،شدن علت نجومیه نامیده  دیگر از

های ابتدایی کودکان بر  تاسیس مدارس نوین در گناباد بار اصلی آموزش بزرگترین منجمان ایرانی شمرده اند. قبل از

چندین مورد در  می توان به از این مکتب خانه ها در اواخر عهد قاجار دوش صاحب مکتب خانه های قدیمی بود.

در بسیاری  ،. همچنینذکر کردبیلند و کاخک  بیدخت، دلویی، ز شهر گناباد)جویمند(، کوی شرقی یا قصبه شهر،مرک

اما در گناباد هیچ سندی در وجود مدارس ملی و مذهبی دیده و ، مدارس ملی بوده است. دیگر از شهرهای خراسان

این معلم خانه ها  در گناباد یاد شده است. «خانهمعلم »، از وجود مرکزی به نام در عین حال شنیده نشده است.

 معروف بوده است. «معلم باشی»مکتب خانه سطح باال بوده و آموزگار این مرکز به  نسبت به

 عوامل اقتصادی . 2

از جمله دیگر عوامل ترقی وضعیت آموزشی قهستان و حضور نوآموزان در این والیت به وضعیت اقتصادی منطقه هم 

مهمترین منابع درآمد و معیشت مردم قهستان کشاورزی ی از ثبات را ایجاد کرده بود و با آنکه برمی گردد که حد

ان صنعتی مانند زعفران کشت گیاه ،پسته گردو، خرما، در قرون نخستین اسالمی محصوالتی همچون انجیر، است و

منطقه کند که ساکنان این خاطر نشان می  قمری -هجریاصطخری در قرن چهارم  .(200/2: 1377)اشپولر،می شد 

رار معاش مردمان آن ام ،منطقه قهستان از قدیم االیام در .(155: 1374)احمدیان،صاحبان شتر و گوسفند هستند 

قائن »این خصوص چنین آورده است:  یاقوت حموی در معجم البلدان در دامداری بوده است. کشاورزی ودیار بر 
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: 1995)حموی، «نبار خراسان دانسته استا»وی قاین را  «.پاکیزه است بور و اصفهان وشهریشهری است بین نیشا

 .(106 :1412)بغدادی،ه های یاقوت را آورده است بغدادی در مراصد االطالع عینا گفت (.103

. این ناحیه ان نقش قابل توجهی ایفا کرده استهای شرقی ایر این منطقه در تاریخ بازرگانی بخشبا این اوصاف 

بزرگ که  و جنوب شرقی کشور را به مناطق شمال شرقی کشور متصل می سازد و زمانی خراسان مناطق جنوب

: 1388 )زنگویی، می داد ارتباطاز طریق قهستان به جنوب و مرکز ایران  تشکیل می داد،بخش وسیعی از ایران را 

105). 

روز افزون تجارت دریایی شد و مسیر  بازرگانی در قهستان تا زمانی که تحوالت جدید منجر به توسعه وضع تجاری و

 های مهم تجاری مانند جاده ابریشم و در مقایسه با مناطقی که در مسیر راه سنتی کاروان های تجاری را تغییر داد،

قهستان که در فاصله بین سواحل  ،ولی پس از این دوره .چندان قابل توجه نیست انشعابات مهم آن قرار داشتند،

ر صنعت فرش بافی که مهمترین اهمیت بیشتری یافت. عالوه ب ،شمال شرقی کشور قرار داشتشرقی خلیج فارس و 

زرگری و دیگر صنایعی که  سوزن دوزی، مسگری، دیگری چون کوزه گری، صنایع دستی قهستان است،صنعت 

در قهستان، قتصادی از دیگر منابع ا .(478: 1380بهنیا،)مردم را تهیه می کرد رونق داشته است مورد نیاز  ابزارهای

کویرهای اطراف آن بعد از ذخایر نهبندان و طبس و  قاین، های بیرجند، معدنی شهرستان منابع آن هستند که ذخایر

ری به عنوان دومین معدن مس معدن قلعه ز .(478: 1388)زنگویی، خس در مقام دوم اهمیت قرار دارندگاز سر

 معرفی شده است.معدن سنگ گچ  خاک نسوز، زغال سنگ، سنگ گچ گناباد، پنبه نسوز حاجات نهبندان،کشور، 

باشد  میقاینات، از مهمترین منابع معدنی این منطقه  سرب و بنتونیت فردوس و معادن منیزیت و آهن فلدسپات

 ده که:در مورد تون)فردوس کنونی( چنین نگاشته ش ،در جای دیگر از اوضاع اقتصادی و منابع مالی آن. (112)همان،

 خندق عمیق بی آب بازار، و وضع آن چنین نهاده اند که اول حصاری بغایت نهاده وتون شهر بزرگی بوده »

بش از غله زار در گرد باغات و آ ها در گرد خان ها و باغات و توتستان گردحصارآورده و شهر و خان ها در گرد بازار و

 (. 144: 1362)مستوفی، «کاریز است و هوایش معتدل

 ، در این میان های عمده تجاری  از این منطقه بوده است. نچه سبب قوت مناطق شهری این ناحیه شده عبور راهآ

شاید همین امر موجب شده است مارکوپولو  شهر تون)فردوس کنونی( و قاین از اهمیت بیشتری برخودار بوده اند. دو

سیستان و واقع شدن این منطقه بین  ،همچنین (.50: 1368اصطخری، )کند یاد ایالت تحت عنوان تونوکاین از این 

  (.322: 1376)ابن بطوطه،  موجبات رونق تجاری آن را فراهم آورده است نیشابور

 یفرهنگعوامل . 3

 هایی به شمار می رود که نقش پایگاه فرهنگی میان خراسان بزرگ از مهمترین بخشقهستان در پهنه جنوبی 

 ن کم و بیش به مانند سرزمینا برعهده داشته و ساختار فرهنگی آکرمان رسند و  سیستان، خراسان، مناطقی چون؛

خود زمینه ساز اعتالی نظام  ،ناین بافت فکری و قومی ناهمگوو است  متناسب با فرهنگ ایرانی های پیرامون آن،
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ن جهت بافت های مذهبی متنوعی حضور داشتند و از ای در منطقه قهستان گروه آموزشی در قهستان شده است.

 بسیار جالب و متمایز دارد.

 -هجریدر اواخر قرن چهارم طوریکه ه ب ،با ورود اسالم به قهستان رفته رفته مردم این منطقه جذب این دین شدند

شیعیان اسماعیلی از مهمترین و  (.37: 1382)راوندی،این منطقه پیشرو آیین اسالم شدند اکثریت اهالی  قمری

تعداد  ی مذهبی قهستان بودند که قبل از تشکیل حکومت نزاریان در این منطقه حضور داشتند.ها پرتعدادترین گروه

در قهستان بلکه در ایران  تنهاه نزیادی از نزاریان به رهبری حسن صباح و جانشینانش در قهستان سکنی گزیدند که 

شدند  قمری -هجری هفتم تا اواسط قرن قمری -هجریتحوالت بسیاری در قرن پنجم  ءمنشاو قلمرو خالفت 

خواف از شهرهایی بود که بیشترین  در قهستان اهل سنت نیز کم نبوده اند. ،در این دوران (.56: 1362)کرمانی،

 .(154، 1362)مستوفی قزوینی،ها حنفی بودند  سنی را داشت که بیشترین آن

استای گسترش این مذهب که نسبت به وسی با ایجاد مدارسی که موسوم به نظامیه بودند در رخواجه نظام الملک ط

نظامیه خرگرد بود که خاص  ،از جمله نظامیه هایی که ایجاد شد .گام برداشتمذهب ابو حنیفه کمرنگ تر می نمود 

 مهمی بود فرق. کرامیه یکی از (2/234، 1378)صفا،پیروان این مذهب شد  و باعث جذب علما و ه استبودشافعیه 

از مهمترین شهرها و  .ه استبود تانسکه از اهالی سی بودند ابوعبداهلل محمد بن کرام قایدرو عدنباله  آن پیروانکه 

جام و بوزجان  بجستان، می توان به تون، ،نفوذ قابل توجهی داشتند بودند ونواحی قهستان که پیروان مذهب کرامیه 

از شیوخ این فرقه بوده  ی باشد،منیشابور  ( که قبر وی درقمری -هجری 315ی)اشاره نمود که شیخ احمد بجستان

این میان،  تصوف و عرفان در تاریخ از اهمیت زیادی برخودار بوده است و در چنانچه. (197 :1345)غزنوی،است 

 سده های میانه اسالمی از نام و (.38: 1381ی دارد )عزیزی،جایگاه ویژه ای «مهد تصوف اسالمی»خراسان به عنوان 

یافته و مردمی از سراسر جهان اسالم را مرید خود ساخته  پرورشریقتی که در خراسان ط انوپیرنشان طریقت ها و 

 ی در مناطق مختلف کشور دارد.است که هنوز پیروان «سلسله گنابادی»یکی از این طریقت ها  سرشار است. بودند،

 قهستان یتآموزش وال یفیتمدارس در ک یگاهجا

صورت ه و دانشمندان ب ءد یا در مکتب خانه ها و یا در خانه علمادر مساج آموزش تا قبل از دوره سلجوقی یا

اهداف بانیان و واقفان و  وجود آمده در عهد سلجوقیان را با توجه به انگیزه وه شد. مدارس ب خصوصی دنبال می

صی و توان به دو گروه خصوصی مردمی و مدارس دولتی تقسیم نمود: مدارس خصو می ها، کارکردها و نحوه اداره آن

وزیران و عالمان دینی در  شد که قبل از نظامیه ها که از سوی حکمرانان، مردمی به آن دسته از مدارس اطالق می

 حیاتنشیب به  های اسالمی تاسیس یافته بود و به عنوان جریانی مستمر حتی پس از نظامیه ها با فراز و سرزمین

ا و اهدافی خاص پای به ه پشتوانه مالی اشخاص و بانیان آن این مدارس مقطعی و موضعی بوده و با خود ادامه داد.

 (.417: 1383مردمی معروف شده اند )کسایی، به مدارس خصوصی و به همین علت، ،عرصه وجود نهادند
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 مدارس دولتی-الف

نهاد از مهمترین نهادهای آموزشی قهستان در دوره های مورد بررسی مدارس دولتی است و با توجه به اینکه از سوی 

قدرت حمایت می شد به صورتی هدفمندتر و با برنامه تر عمل می کردند. در واقع اندیشه شکل گیری این مدارس به 

وزیر قدرتمند و با تدبیر روزگار سلجوقیان خواجه نظام الملک طوسی باز می گردد که با جلب موافقت سالطین 

امکان احداث و بسط و گسترش چنین  د دولت،سلجوقی و تبیین ضرورت این مرکز برای تحقق اهداف و مقاص

این  بر های شرقی خالفت عباسیان به صورت فراگیر فراهم آورد. مدارسی را در قلمرو وسیع سلجوقیان و سرزمین

 .(418)همان،اسالم یاد نمود  مدارس نظامیه به عنوان نخستین مدارس دولتی در ایران واز می توان  ،اساس

ه خرگرد قهستان وجود داشته که یکی از مدارسی که می توان از آن نام برد، مدرسه غیاثی نمونه این مدارس نیز در

ه است و چنین بیان را ترسیم کرد رسی نموده و نقشه آنآن را بر قمری -هجری 1319می باشد. آندره گدار در سال 

آثار اندکی از این  (.2)تصویر  است ن بوده که در عصر سلجوقی بنا شدهچهار ایوانی ایرا یکه این اولین بنا کرده است

متر طول  40با ابعاد  یشود. کتیبه ای مدرسه به جا مانده که در حال حاضر در موزه آثار اسالمی تهران نگهداری می

گل قالب ریزی شده  این کتیبه از و یک متر و ده سانت عرض در این بنا در شمار بلند ترین کتیبه ها قرار دارد.

اهمیت دادن به ارتقای  عالقه و توجه مردم این منطقه به تعلیم و تربیت و(. 4: 1391ایرانی، )ساخته شده است 

 سطح فرهنگ جامعه در طول تاریخ نمایان است.

 
 (.1: 1391قمری )ایرانی، -، قهستان، قرن نهم هجریمدرسه غیاثیه خرگرد: 2تصویر

 

 منار طبس 2مدرسه  -ب

م هجری یعنی زمانی که ساختن مدارس نظامیه به عنوان نخستین مدارس منار طبس در قرن پنج 2تاسیس مدرسه 

این روحیه  بیان کننده میزان عالقه و توجه مردم منطقه به علم اندوزی بود. تازه رونق گرفته بود، مستقل اسالمی،
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اره در این همو هایی که در طول تاریخ داشتند، علم دوستی موجب شده بود تا مردم این منطقه با تمام محدودیت

 .(3)تصویر  مسیر پیشگام و پیشقدم باشند

 
 (.1399قمری، )سازمان میراث فرهنگی شهرستان طبس،  -مدرسه دو منار طبس، قرن پنجم هجری: 3تصویر 

  

 مدرسه دینی بیلند -ج

وزارت در دوران کیلومتری شمال شرقی گناباد  4در برخی معتقدند که در زمان سلجوقیان در آبادی بیلند واقع 

آمده است. این ه صورت مدرسه علمیه دربعدها ب در زمره نظامیه ها بوده و خواجه نظام الملک طوسی تاسیس شده و

 های اخیر ساختمان آن ویران و که تا چندی پیش دایر بوده ودر سال از قدیمی ترین مدارس گناباد است مدرسه

 خیرین در پی احیای آن هستند.بقایای ساختمان این مدرسه باقی است و  تعطیل شده است.

 

 تربیت یافتگان نهادهای آموزشی در قهستان

 خواجه نصیرالدین طوسی

-1215) خواجه نصیرالدین طوسی یکی از قربانیان نخستین حمله مغول هاست که طی آن سپاهیان چنگیز

را با خاک یکسان  به هر شهری که رسیدند آن های اسالمی را مورد تعرض قرار دادند و ( سرزمینیالدیم1227

ها بود که در  بردند و خواجه نصیرالدین طوسی یکی از آن معدود از دست مغوالن جان سالم بدر یعده ای تنها کردند.

محتشم که از طرف عالء الدین  تا اینکه ناصرالدین عبدالرحیم بن ابی منصور ها شد. پی پناهگاهی امن آواره بیابان

خواجه را به قهستان دعوت نمود و خواجه نیز که قلعه قهستان را ایمن  راسان بود،محمد پادشاه اسماعیلیان حاکم خ

 این دعوت را پذیرفت و به قهستان رفت. ترین نقطه در خراسان یافت،

تالیف ابن مسکویه را به درخواست میزبانش به زبان فارسی ترجمه  «طهارة االعراق»او در مدت اقامت خود کتاب 

نام وی تصنیف ه آن کتاب معروف را ب قمری -هجری 623خواجه در سال  نهاد. "الق ناصریاخ"کرد و نام آن را 

 مده است.و دانشمندان ذوفنون به شمار می آ ساله بوده و همان موقع از حکما 36خواجه در آن تاریخ  کرد.
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را از عربی به فارسی  عین القضاه همدانی "زبده الحقایق"خواجه در قهستان بدرخواست ناصرالدین عبدالرحیم کتاب 

را در موضوع علم هیئت به زبان فارسی بنام معین الدین پسر  "رساله معینیه"ترجمه کرده است. وی در همین ایام 

 ناصرالدین نگاشت.

 ینامه ای ،وی را بر آن داشت تا برای کمک گرفتن ،مردمناسازگاری اعتقادی خواجه با اسماعیلیان و نیز ظلم آنان به 

حاکم قلعه که از ماجرای نامه با خبر شد خواجه را بازداشت و  ،این میان در بغداد بنویسد. عباسی دربه خلیفه 

پس از چندی خواجه به قلعه الموت منتقل شد ولی حاکم آنجا که از دانش محقق طوسی اطالع پیدا  زندانی نمود.

سر برد و در ه سال در قالع اسماعیلیان ب 26نصیرالدین طوسی حدود با او رفتاری مناسب در پیش گرفت. کرده بود 

های  های علمی باز ننشست و کتاب از تالش یلحظه ای این دوران خدمات آموزشی و علمی فراوانی انجام داد و

و چندین کتاب و  "اخالق ناصری" ،"تولی وتبری" ،"تحریر اقلیدس"، "شرح اشارات ابن سینا"ی از جمله متعدد

شفقت ناصرالدین محتشم امیر اسماعیلی قهستان خواجه را به حمایت  سخاوت و لم پروری،ع رساله دیگر تالیف نمود.

در این ایام یافته  تحقیق پرداخت. محیط علمی قهستان به مطالعه و اسماعیلیان دلگرم نمود. او در سایه امنیت و

با  ه ساله خود در قهستانمدت حضور د نجا رسید که درمنطق و اخالق تا به آ های علمی خواجه در زمینه نجوم،

رساله معینیه و اساس االقتباس موفق گردید نقش فعالی در حیات  تالیف آثار ارزشمندی همچون اخالق ناصری،

به احتمال قریب به یقین یکی از علل مهم عزیمت خواجه به قهستان و الموت وجود  فکری جامعه نزاری ایفا نماید.

ها بعد عطاملک جوینی کاتب و مورخ هالکو  خانه های آن مراکز بوده است. سالکتابهای ارزشمند کتاب منابع علمی و

  (.269: 1375)جوینی، خانه ها اشاره می کند خان در جریان فتح الموت به ارزش این کتاب

آزار و  دشمنی دستگاه حکومت ترکان سنی و تعصب مذهبی، از دیگر علل مهم پیوستن خواجه به قالع اسماعیلیه،

ها مانند روزگار سامانیان و  با مطالعه تاریخ دوره سلجوقیان و خوارزمشاهیان و دوره های قبل از آن امیان بود.اذیت ام

تعصب ها و دشمنی ترکان  های مذهبی سالطین ترک می توان به اختالف مذهبی جامعه، غزنویان و بررسی سیاست

، ن حاکمیت و قدرت سیاسی مغوالن را به خطر می انداختاز آنجا که وجود اسماعیلیا با امامیه و اسماعیلیان پی برد.

با اعزام لشکری به قهستان آنجا را فتح نمود. حاکم قلعه پس از مشورت با  قمری -هجری 651هالکو خان در سال 

تاج و تخت  قمری -هجری 656م کامل قلعه از مغوالن اطاعت کرد. چندی پس از سال عالوه بر تسلی خواجه نصیر،

ان در ایران برچیده شد و بدین سان خواجه نصیرالدین طوسی بزرگترین گام را در جلوگیری از جنگ و اسماعیلی

  (.81: 1370)رضوی،ی یافت خونریزی و قتل عام مردم بر داشته، از این رو نزد خان مغول احترام و موقعیت ویژه ای

 

 حکیم نزاری قهستانی

در قریه  قمری -هجری 650در  معروف به حکیم نزاری، نی،سعد الدین بن شمس الدین بن محمد نزاری قهستا

وی تحصیالت مقدماتی خود را در قاین و بیرجند به  در یک خانواده زمین دار اسماعیلی به دنیا آمد. فوداج بیرجند،

موسس  (قمری -هجری 643-684دمت شمس الدین محمد اول)ی بعدا به عنوان کاتب و دبیر وارد خو پایان رساند.

 رت در هرات و جانشینان او شد.آل ک
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بود  یعظیم های ویرانیوی شاهد  تقریبا سراسر زندگی نزاری قهستانی در زمان حکومت مغوالن در ایران گذشت.

اغلب مورخان بر این  باورند که  ها را مشاهده کرد. های آن در وطن او به بار آوردند و قتل عامکه مهاجمان مغول 

چون او نحیف و الغر بود به نزاری  که م نزاری اسماعیلی گرفته و برخی هم می گویندنزاری تخلص خود را از اما

 عنوان و چه بهدولتی  ملعا چه به عنوان یکر خدمت حکمرانان آل کرت بود. وی او از دوران جوانی د معروف شد.

در سال  وی دوستانه داشت او با سعدی معاصر بود و با وی رابطه ای سفرهای بسیار کرد. ابتکار خود، یک عالم، به

بیت  1200سفرنامه با حدود  در بیرجند در دوره حکمرانی غیاث الدین کرت بدرود حیات گفت. قمری -هجری 720

منظومه ازهر و »و « شب و روز مناظره» ،«ادب نامه» ،«دستور نامه» است.را آورده  که در آن شرح سفر دوساله خود

  .(230: 1394)رجبی، آثار وی می باشداز  «مزهر

 سید محمد نوربخش

سید محمد پدرش امیر سید  قیام سید محمد نوربخش در قهستان می باشد. از حوادث مهم دوره شاهرخ تیموری،

سفر به  در پیورکانی سید عبداهلل در عهد تیمور گ عبداهلل قطیفی از سادات رفیع الدرجات از احساء عربستان بود.

وی بسیاری از اسماعیلیان قاین را به شیعه امامیه در  متاهل گردید. و متوطنو شد عازم قاین  زیارت امام رضا)ع(،

به نام سید محمد در یک خانواده شیعی امامی در قاین دیده به جهان  او فرزند ،قمری -هجری 795در سال  آورد.

سال ز مجتهدین شیعه و ا از آن عازم حله شد بعد و وی تحصیالت مقدماتی را در حوزه علمیه قاین آموخت گشود.

خواجه  سید بعد از حله راهی خراسان شد و در هرات با خواجه اسحاق آشنا شد و وارد دنیای عرفان شد. بهره برد. ها

سید محمد را به نوربخش ملقب ساخت و او را خلیفه و جانشین خود  اسحاق خلتانی به موجب خوابی که دیده بود،

ختالنی سید محمد نوربخش را به عنوان خلیفه و جانشین خود قرار  رویه درآمد.در جوانی به طریقه کب ی. وار دادقر

مالصدرا در  آشکار کردند.ریاست نوربخش را به عنوان خلیفه خود پذیرفتند و به نوربخشیه  ؛نوربخشیه ،اکثریت داد.

سید در ربیع  است.اشعار عربی و فارسی خود اشعار فلسفی نوربخش را در متن و حاشیه کتب فلسفی خود آورده 

که خودش در سولوقان ری بنا نهاده بود جنازه او را در باغی  ضوان خرامید.به روضه ر قمری -هجری 807االول سنه 

و خاندان او ارادت می  ربخشنوان حسین بایقرا که به شاه قاسم مدفون کردند. ساختمان اولیه بارگاه به دستور سلط

سید محمد نوربخش در آن  قه کشمیر ترویج تشیع را به برکت حضورم منطاکثر مرد هامروز احداث شد. ورزید،

بعد از مرگ  سرزمین می دانند و زوار زیادی از مناطق مختلف ایران و برخی ممالک اسالمی به زیارتش می روند.

فت به عنوان یک طریقه کامال شیعی تحت رهبری پسر و خلیفه نوربخش شاه قاسم قرار گر ربخشیهنوسید محمد، 

  (. 254: 1394)رجبی،

 بهاءالدوله نوربخش

بعد از فوت پادشاه به آذربایجان رفت و  او در زمان سلطان حسین بایقرا در شهر هرات مورد توجه آن پادشاه بود.

وی پزشک  پیشوای نوربخشیان هم بود. بهاءالدوله ضمن طبابت کودکان، مورد لطف شاه اسماعیل صفوی قرار گرفت.

تندیس بهاء الدوله در  نام گذاری شده و اونام ایرانی می باشد که هم اکنون میدانی در تهران به  مشهور معروف و
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 از او به عنوان بهاءالدوله رازی نیز یادشده است. است،چون مدتی در ری سکونت داشته  آنجا نصب شده است.

 در عرفان(،حدیث از رسول)ص(  شرح چهلالعون،هدیه الخیر) قرا بادین، خالصه التجارب)پیرامون طب کودکان،

 . (254:  1394)رجبی،مترین آثار و تالیفات وی می باشد مه وبا، مرضی در احتراز از رساله ای آتشک پیرامون طب،

 ابن حسام خوسفی

 -هجریمعروف به ابن حسام خوسفی از شاعران پرآوازه قرن نهم  محمد فرزند حسام الدین نوه شمس الدین محمد،

او در روزگار سلطنت شاهرخ تیموری می  در شهر خوسف دانسته اند. قمری -هجری 782ا لد وی رتو است. قمری

علوم  وفنون ادب  ابن حسام از عالمان شیعی مذهب و در علوم و نظام الدین علی شیر نوایی بود. زیست و معاصر امیر

وی  وی است که تا کنون برجای مانده است. نثرالمعالی از آثار ،خاوران نامه دیوان شعر، اخبار زبر دست بود. شرعی و

 .(256)همان، و آرامگاهش در شهر خوسف می باشد  وفات یافته قمری -هجری 830احتماال در

 عبدالعلی بیرجندی

برخی او را حنفی و برخی  است. قمری -هجرینظام الدین عبدالعلی بیرجندی از ریاضی دانان و منجمان قرن دهم 

از شاگردان شیخ  های زمان خود را در را نزد معروفترین استادان در هرات آموخت و او دانش .او را شیعه دانسته اند

 عبارتند از: این آثارز بیست اثر در ریاضی و نجوم دارد که برخی از وی بیش ا .شناخته شددر ریاضیات  بهایی بود و

 شرح مجسظی، تحفه حاتمیه)در ریاضی(، البالد بیست باب)در شناخت تقویم(، ابعاد و اجرام، النظیم،شرح الدرر 

او  چهار رساله در فواصل کواکب و شرح منار االنوار حافظ الدین نسفی. ترجمه تقویم البلدان، شرح زیج الغ بیک،

 .(260: 1394)رجبیرش در میانه قبرستان بجد می باشد ق  رحلت نمود و قب934احتماال در سال 

 مال عبداهلل فاضل تونی بشروی

در دوره صفویه  قمری -هجریفقیه و دانشمند سده دهم و یازدهم  ،بشروی معروف به فاضل تونی، عارف داهللمال عب

مال عبداهلل به  در مدرسه مال عبداهلل تستری اصفهان به تحصیل اشتغال ورزید. برادرش؛ مال احمداو همراه  .بوده است

از دنیا رفت و شیخ علی خان زنگنه بر مزار او  قمری -هجری 1071عتبات عالیات در کرمانشاه  هنگام عزیمت زیارت

در نماز  یرساله ای در فقه، یرساله ای شرح االرشاد شیخ مفید، از جمله آثار وی می توان به الوافیه، بنا کرد. یبقعه ای

 کرد.بر تهذیب االحکام شیخ طوسی اشاره  یستفهر ی بر ارشاد عالمه وحاشیه ای حاشیه بر معالم االصول، جمعه،

( یکی از علمای مشهور زمان خود بود و شاگردان قمری -هجری1083 احمد تونی)متوفی برادر مالعبداهلل به نام مال

 چون قاسم علی قاینی تربیت نمود. را بزرگی

 قاسم علی قاینی

حمات با ز و ارزشمندی به اسالم و ایران نمود حکیم و فقیه عصر صفویه بود. او خدمات فیلسوف، وی ریاضیدان،

او بیشتر عمر خود را در مشهد به تحصیل و تحقیق گذراند و  در پیشبرد علوم بر دارد. گام بزرگیطاقت فرسا توانست 
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. او تمام عمر هندسه و نجوم در حوزه های مشهد دایر بود تدریس حساب و ،در آن زمان شیخ بهایی بود. شاگردان از

 اسطرالب قاسم علی قاینی، قمری دانسته اند. -هجری1098حدود  وفات وی را و سالتالیف پرداخت  پژوهش ورا به 

المسائل، معرفت تقویم از  قبله نما، ترجمه و شرح رساله جبر و مقابله خواجه نصیر، مناظر و مرایا، اسطرالب زورقی،

  .(280: 1394)رجبی،جمله آثار وی می باشد 

 فصیح الدین محمد دشت بیاضی)فارسی(

در شهر فارس )شهری  قمری -هجری 809 سالحمد نظامی در عروف به فصیح الدین ممحمد بن علی قاینی م

نام فارسی در دنباله اسمش برگرفته از همین شهر فارس  تاریخی در جوار خضری دشت بیاض( دیده به جهان گشود.

او با دانش  بود. قمری -هجری سخت کوش در قرن نهم فصیح الدین عالمی کامل و دانشمندی پرآوازه و می باشد.

و وعظ  تدریس، تحقیق، یک قرن با تحصیل، به ایشان قریب تحوالتی در دنیای دانش و ادب پدید آورد. بسیار،

در علم او  فصیح الدین در شهر هرات شاگردان بزرگی تربیت کرد. نویسندگی به جهان اسالم و بشریت خدمت نمود.

 خود بود. فضالی عصر سرآمدهیات  ریاضی و حکمت و

همه معاصرانش او را به بزرگی ستوده  و به شمار می آمدن از خوشنویسان آن زما خط را به زیبایی می نگاشت ووی 

 می نویسد: بود،در زمان سلطان حسین بایقرا که از شاگردان وی  که امیر علیشیر نوایی صدراعظم ایران اند.

دربیست سالگی تکمیل علوم کرد  .ا نظامیان گویندخواجه فصیح الدین از احفاد موالنا نظام الدین است که ایشان ر»

در هر علمی که  و حاال قریب سی سال بافاده مشغول است. از علوم ظاهر هیچ علمی نباشد که از او درس نگیرد.

 (.420: 1378)بانو شگفته،  «دارد که علما از او بهره مندندحواشی مفید و مصنفات  گویند،

 ها را برشمرده است. تالیفات وی را صد و هشتاد اثر داشته و اسامی تعدادی از آن حسامی قهستانی تعداد تصنیفات و

که به امیر علیشیر نوایی تقدیم  خواجه نصیرالدین طوسیکه باشد  یم یاضیاتدر ر باب 20مطلع االنوار کتابی بر 

دایره الهندسیه  ارک رمضان،تحفه العوام در شرح وظایف مسلمین در ماه مب دیوان شعر، بدایع الصنایع، نموده است.

از مهمترین آثار وی می  نیز طالع نامه حل التقویم، اسطرالب، معرفه القبله، ستاره شناسی است، پیرامون قبله و

  باشد.

پروراندن عالمان گرانقدری چون اینان فقط در سایه آموزش امکان پذیر است که قهستان، این دیار ارزشمند، با وجود 

« یلندب ینیمدرسه د»و « منار طبس 2مدرسه »، «مدرسه غیاثیه خرگرد»ی و فرهنگی چون: داشتن مدارس علم

و بافت  یاییجغراف یتموقع به واسطهعالمانی که  مرز و بوم داشته است.سهم عظیمی در ارتقاء فرهنگ و تمدن این 

 یانصفو یانتا پا یانز سلجوقا یفرهنگ و تمدن اسالمارتقاء در  یتو ترب یمآموزش و تعل ینهدر زم قهستان یفرهنگ

 ند. داشته ا ییا یژهنقش و
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 نتیجه گیری

تعلیم و تربیت همواره از طریق آموزش امکانپذیر بوده است و حال اگر این آموزش در حوزه علمی و فکری باشد هر 

جهان اسالم اندازه که یک جامعه اهتمام بیشتری به نظام آموزشی بدهد قاعدتا پیشرفت بیشتری خواهد داشت و در 

قهستان  ه سطحی از دانش برقرار بوده است.هم مسئله آموزش مقوله ای دور از ذهن نبوده است و به نسبت هر منطق

رو به آن، دروازه خراسان  مند بود، از اینبعد از ورود اسالم به ایران در مقایسه با تمام خراسان از موقعیت خاصی بهره

های نخستین اسالمی به منطقه توجه داشتند. روند تاریخی تحوالت ن سدهنویساگفتند. مورخان و جغرافیمی

های تاریخی قرار ها و قیامسیاسی ع اجتماعی و فرهنگی قهستان گواه آن است که همیشه در بطن حوادث و جنبش

ت های خاص اجتماعی قهستان نشئاین مسئله از همان شرایط طبیعی و ویژگی یایهیچ شبههداشته است و بی

و از دوره سلجوقی به بعد وضعیت آموزشی  از همان زمان فتح خراسان مورد توجه بوده است این منطقه گرفت.می

بوده است که عالمان بزرگی در این منطقه پرورش یافته اند، لذا یافته ها گویای آن است که  یقهستان به گونه ای

یاسی، فرهنگی و اقتصادی برمی گردد که به لحاظ آنچه باعث بهبود وضعیت آموزش در منطقه شد به سه عامل س

و دایر کردن مدارس دولتی زمینه ساز ثبات و ترقی را در این  طقهبه این منو محلی  سیاسی توجه حاکمان بومی

تکثر فکری و قومی مهمترین عامل در ارتقای سطح آموزشی بوده  نیز جود آورده است و از نظر فرهنگیمنطقه به و

ه بودکه نوعی از رقابت را ایجاد می کرد رقابتی که بیشتر فی مابین اسماعیلیان و نظامیه ها حاکم  ییاست به گونه ا

را به مرکزی  بین سیستان و نیشابور، آن بودن آن واسط اقتصادی هم شاهراه بودن قهستان و حد و به لحاظ است

یت آموزشی قهستان تالقی می شود، بود و همین هم از عوامل ترقی وضعتجارت و تعامالت تبدیل کرده برای 

عالمان بزرگی همچون خواجه نصیر و حکیم نزاری و غیره سر برآوردند که هر در نتیجه چنین وضعیتی  ،بنابراین

وضعیت آموزشی قهستان تابعی  . لذا،دن ایرانی اسالمی تلقی می شوندها به عنوان بخشی از فرهنگ و تم کدام از آن

 خویش بوده است.از زمینه و بافت تاریخی 
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 منابع و مآخذ

 کتاب:

  تهران: اساطیر. سید محمد حسین روحانی، مترجم: تاریخ کامل،(، 1374ابن  اثیر ) -

  تهران: انتشارات علمی فرهنگی. دکتر محمد موحد، مترجم: رحله،(، 1376ابن بطوطه ) -

 ، تهران: نشر امیرکبیر.جعفر شعار مترجم: صوره االرض،(، 1366ابن حوقل ) -

قعدس  موسسه چاپ وانتشعارات آسعتانمشهد:  :جغرافیای شهرستان بیرجند،( 1374) محمدعلی حمدیان،ا -

 .رضوی

تصعحیح محمعد  روضات الجنات فعی اوصعاف مدینعه هعرات،(، 1335) یمحمد الزمج ینالد ینمع ،اسفزاری -

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران:  کاظم امام،

  .، تهران: نگاهیانساسان یوانساالریبا د یانسلجوق ییوانساالرد یهمانند(، 1382) یرام ی،اکبر -

تهعران: انتشعارات  مریم امیراحمدی، مترجم: تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی،(، 1377برتولد ) اشپولر، -

 علمی فرهنگی.

تهعران: انتشعارات  محمد بن اسعد تستری، ترجمه: مسالک و ممالک،(، 1368) ابراهیم بن محمد اصطخری، -

 حمد ایرج اقشار.دکتر م

گعزارش سعفر بعه  خرگرد و سنگان خواف، یوانیو دو ا یوانیمساجد و مدارس چهار ا ،(1391) یسهنف یرانی،ا -

 خواف. 

 تهران: امیرکبیر. ترجمه حسن انوشه، تاریخ سیستان،(، 1370) ادموندکلیفورد باسورث، -

 نشعر :ی، تهعرانمعتخلص بعه فعان ییانعو یشیرعل یرام یشرح احوال و آثار فارس(، 1378بانو شگفته، صغری ) -

 ی.الهد المللیینب

 نه والبقاع، بیروت: دارالجیل.مراصد االطالع علی االسمأاالمکق(،  1412بغدادی ) -

 ق(، عجم البلدان، بیروت: دارصادر. 1397یاقوت ) حموی، -

 گونگی این بیرجندیه، تهران: کتاب پاژ.در چ(، 1376محمدرضا ) خسروی، -

 .خیامتهران:  با مقدمه جالل الدین همایی، تاریخ حبیب السیر،(، ق 1333خواند میر ) -
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و  یعرانا یفارسع یقعاتانتشارات مرکز تحق، تهران: 1, به کوشش اهلل دتا مضطر, ج(1364) خاقان یجهانگشا -

 .پاکستان

 فریدون بدره ای، تهران، چاپ فرزان. ترجمه: اریخ وعقاید اسماعیلیه،(، ت1376فرهاد ) دفتری، -

 انتشارات نگاه.تهران:  جتماعی ایران،تاریخ ا(، 1382مرتضی ) راوندی، -

 (، تاریخ خراسان جنوبی، تهران: شهرآشوب.1394نجیب اهلل ) جبی،ر -

اه علعوم پژوهشعگ چگونگی وچرایی فرایند تکوین و توسعه تصوف در خراسان،(، 1381حشمت اهلل ) عزیزی، -

 انسانی و مطالعات فرهنگ.

بنگاه  به کوشش حشمت اهلل موید سنندجی، مقامات ژنده پیل،(، 1345حمود )خواجه سدیدالدین م غزنوی، -

 ترجمه و نشر کتاب. 

 انتشارات دانشگاه تهران.  فرهنگ نهادهای آموزشی ایران،(، 1383کسایی ) -

  انتشارات علمی فرهنگی. محمود عرفانی، مترجم:های خالفت شرقی،  سرزمین(، 1377لسترنج ) -

  تهران: انتشارات ارغوان. صفیه تقی خانی، م:نامه، مترج(، سفر1363مارکوپولو ) -

 تهران: کتابخانه طهوری. به اهتمام دکتر محمد دبیرسیاقی، زهت القلوب،(، ن1381مستوفی ) -

رکت ش، تهران:علینقی منزوی ترجمه: احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم،(، 1361محمد بن احمد ) مقدسی، -

 .مولفان و مترجمان ایران

 یهعا ینعهبعه زم یکردی)با رو یرجندتا دانشگاه ب یهاز شوکت(، 1392، محمدرضا و ناصح، محمد امین )میری -

 یران.معاصر ا یخموسسه مطالعات تار، تهران: (یراندر ا یناستقرار آموزش نو

 . نشر مرکز(، تاریخ سیستان، تهران: 1373) جعفری، مدرس صادق -

  نشر اساطیر. ی زاده،تصحیح محمود غن سفرنامه،(، 1361ناصرخسرو ) -

تهعران: انتشعارات  تاریخ تحوالت  سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی ایران در دوره صعفویه،(، 1381نوایی ) -

 سمت.

 .گالله خاورتهران:  اسماعیل افشار، تصحیح: سلجوقنامه، ظهیرالدین: ،(1332) نیشابوری -

 ز: کتابفروشی تهران.تبری ترجمه فریدون بدره ای، فرقه اسماعیلیه،(، 1343هاجسن ) -
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 ، گناباد: انتشارات گناباد. گناباد از فرود تا فردا(، 1386هجرتی، محمد حسن ) -

انتشعارات علمعی  به اهتمام محمد تقی دانعش پعژوه،(، جامع التواریخ، 1388رشیدالدین فضل اهلل ) همدانی، -

 فرهنگی. 

 . 1399سازمان میراث فرهنگی شهرستان طبس، اسناد آرشیو  -

  مقاالت:

 ی،، پژوهشعگاه علعوم انسعان"آن یامعدهایو پ یاختالفعات معذهب یانسلجوق"(، 1385آذر ) ی،ترکمن ینپرو -

 . 28-15صص   .51شماره

 . 39 -24صص  .، بهمن و اسفند"پژوهش یینهمجله آ یرجند،ب یهمدرسه شوکت"(، 1387اصغر ) ی،سراب -

، "یعهعصعر قاجار یدر خوابنامعه هعا یهمشروطه خعوا یفکر یادهایبازنمود بن"(، 1393) یرجندیب یزادهعل -

 . 66 -56، صص 14،شماره 1393وزمستان ییزپا ی،نگار یخو تار ینگر یخمجله تار

 


