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 چکیده

در این پژوهش به بررسی جایگاه و کارکرد مدرسان در خراسان بزرگ در 

های شود و با تعریف کارکرددوره تیموری با محوریت هرات پرداخته می

مختلف سیاسی، اجتامعی فرهنگی، مذهبی و علمی آن، سعی 

 کنونهای مختلف تأثیرگذاری سنجیده گردد. تاتا جنبهخواهد شد 

طبقات کارآمد که  عنوان یکی ازصورت مستقل به مسئله مدرسان بهبه

-نقش مهمی در تحوالت مختلف دوره تیموری در خراسان بزرگ داشته

ای و آرشیوی اند، پرداخته نشده است. روش پژوهش کتابخانه

باشد و تالش شده است تا با استفاده از اسناد، نسخ خطی و می

های مختلف موضوع بررسی گردد. هاول تاریخی جنبمنابع دست

سازی دهد که توجه تیموریان به مدرسههای پژوهش نشان مییافته

عنوان یکی از طبقات خصوصاً در هرات، باعث شد تا قرِش ُمدرس به

های اجتامعی نخبه و کارآمد مطرح گردد. حضور مدرسان در عرصه

و گیری مختلف اجتامعی، سیاسی، مذهبی و علمی بسرت قدرت

 ها را در تحوالت مختلف فراهم منوده بود.تأثیرگذاری آن

خراسان بزرگ، هرات، مدرسان، دوره تیموری، واژگان کلیدی: 

 منشآِت سندی

 

Abstract 

This paper examines the position and function of 

professors in the Great Khurasan during the Timurid 

period of Herat, and by defining various political, 

social, cultural, religious and scientific functions, it 

will try to examine the various aspects of impact. The 

significance of this article is that so far it has not been 

addressed independently to the problem of 

professors as one of the most efficient classes that 

played a significant role in the different events of the 

Timurid period in Khorasan. The research method is 

library and archival, and it is tried to add to the 

content of the article using documents, manuscripts 

and historical sources. The findings of the research 

show that Timurid's attention to schooling, especially 

in Herat, has made the professors class as one of the 

most elastic and efficient social classes. The presence 

of instructors in various social, political, religious and 

scientific fields provided a platform for empowerment 

and their impact in various developments. 

Keywords: Great Khorasan, Herat, Professors, 

Timurid Period, Monshat Document. 
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 مقدمه

نگی در خراسان بزرگ یکی از شکوفایی هویت فره

رود. عالقمندی های مهم دورِه تیموری به شامر میشاخصه

 و فرهنگ به منصبان تیموریشاهان، شاهزادگان و صاحب

باعث رشد  مشایخ و علام به ارادت و توجه و همچنین هرن

ها و مدارس شد فرهنگی، مانند کتابخانه مظاهر از بسیاری

( یکی از منادهای مهم فرهنگی این 100: 1395خدا، )رحم

سازی است و در هرات خصوصاً در عرص دوره مدرسه

-873( و دوره سلطان حسین بایقرا )ق811-850شاهرخ )

ق( تعداد زیادی مدرسه ایجاد شد و زمینه حضور پررنگ 911

هدف اصلی . تلف فراهم منودهای مخُمدرسان را در عرصه

وضعیت سیاسی، اجتامعی و از نگارش این پژوهش بررسی 

کارکردهای مختلف مدرسان دوره تیموری در اقتصادی و 

ویژه هرات است. بدین منظور، ابتدا خراسان بزرگ و به

توضیحاتی درباره انواع مدارس دوره تیموری در هرات ارائه و 

ها ارس و جایگاه آنشود تا نقش و کارکرد مدسعی می

ترین محل حضور مدرسان در سطح جامعه عنوان مهمبه

های حضور بررسی شود. در ادامه مبحث مدرسان و مؤلفه

در صحنه علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتامعی و نحوه 

ها موردتوجه قرارگرفته و با ارائه جداول انتصاب و معیشت آن

از وضعیت  شود تا ضمن ارائه َشامییآماری، سعی می

های معیشت، مشاغل اصلی و جانبی و ُمدرسین در زمینه

ها ارائه های مختلف اهمیت جایگاه آننحوه انتصاب، جنبه

شناسی و های سندصورت مخترص جنبهشود. در ادامه به

پژوهی ده فرمان صادرشده درباره ُمدرسین خصوصاً سند

های هشود تا جنبدوره تیموری در هرات بررسی و تالش می

اهمیت اطالعاتی اسناد و ارزش محتوایی آن در ارتباط با 

ترین منشآت موضوع مقاله مشخص گردد. این فرامین در مهم

( 971)مروارید، خواجه عبدالله مروارید این دوره مانند 

برخی منشآت ( و 1357باخرزی، نظامی )منشأاالنشاء 

 تا( آمده است.نشده )منشآت ناشناخته، بیچاپ

 ه پژوهشپیشین

دهد که در این زمینه مقاله، بررسی پیشینه پژوهش نشان می

هایی به نگارش درآمده است. در بخش نامهکتاب و پایان

 شاهنشاهی هایکتابخانه و کتابفرخ در هامیونکتاب، 

های مهم این دوره در بخش تیموری در اشاره به کتابخانه ایران

اطالعات مخترصی راجع به وضعیت دانش و مدرسان نیز 

تاریخ مدارس ایران از عهد باستان تا زاده در سلطاندارد. 

های تاریخی مدارس این ، برخی از ویژگیتأسیس دارالفنون

هایی که درباره فرهنگ دوره در کتابدوره را بیان کرده است. 

رسان نوعی به مدارس و مدتیموری به نگارش درآمده، به

پیوند سیاست منفرد در کتاب ای شده است. فرهانیاشاره

برخی از  و فرهنگ در عرص زوال تیموریان و ظهور صفویان

است که در  ترین رجال این دوره را موردبررسی قرار دادهمهم

تاریخ لیامیی در شود. نعمتینام برخی از ُمدرسان نیز دیده می

ضمن  ی مغوالن و تیموریانآموزش و پرورش در روزگار فرمانروای

عنوان یکی از ای به مدارس بهپرداخنت به آموزش اشاره

امیر سابتنلی در ترین منادهای آموزشی داشته است. مهم

طور مفصل به اقدامات فرهنگی به علیشیر نوایی و روزگار او

عنوان امیر علیشیر پرداخته و در ضمن به مجتمع اخالصیه به

 س توجه داشته است.  همچنین درترین مدار یکی از مهم

Timurid in transition های مقاالتی درباره حوزه

طور اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی دوره تیموری آمده و به

عنوان یکی از نامه آفاق بیگم بهصورت مفصل به وقفمنونه به

 های آموزشی این دوره اشاره شده است.وقف

منش کیو بخانه در ایران تاریخ کتاب و کتادر مقاالتی مانند 

اوضاع فرهنگی ، های ایران در دوره تیموریانکتابخانهدر 

ها، بر نقش کتابخانهخراسان در دوره تیموریان با تکیه

های هرات عهد تیموری و نقش آن در شکوفایی و کتابخانه

توسعه، نهادهای آموزشی در دوره  دانش وعلم و  ءارتقا

بررسی نقش »ین در آن، تیموری و نقش سالطین و خوات

منصبان دوره تیموری در توسعه فضاهای آموزشی آن صاحب

 یمدارس اسالم یعرص، مفهوم آموزش و تأثیر آن در معامر 

بازاندیشی  (،یو صفو  یمدارس سلجوق یقیتطب سهی)مقا

پذیری در کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر پایه تحلیل اجتامع

به بحث آموزش چهاردهم  مدارس دوره تیموری تا ابتدای قرن

شده است و فقط طورکلی پرداخته و مدارس دوره تیموری به

شده از های کمرت شناختهبررسی جنبهدر برخی مقاالت مانند 

نگاری عقالنیت نقاد: موردکاوی امیر علیشیر نوایی، تاریخ

های نهادهای علمی و فرهنگی دوره تیموری، بررسی شاخصه

 و هادوره تیموری، شاخصه های آموزشی وقفیمجتمع
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خراسان  در تیموری آموزشی مجتمع آموزشی هایسیاست

برخی نکات جدید درباره ها کتیبه خوانش رویکرد با بزرگ

ها و کارکرد نحوه تأثیرگذاری مدارس، نحوه تفکر سازندگان آن

 اجتامعی و مذهبی مدرسان ذکر شده است.

نامه نوشته پایاندرباره نظام آموزشی در دوره تیموری چند 

نهاد آموزش در عرص حکومت رئیسی نافچی در  شده است.

طورکلی به مسئله آموزش و عوامل مؤثر در آن به تیموریان

آموزش نامه مانند موقوفات پرداخته است. ذرنوخی در پایان

به کلیاتی  )تیموریان و ترکامنان( در ایران در قرن نهم هجری

ه تیموری و برخی از آراء راجع به سیستم آموزشی در دور 

نامه دانشمندان و مدرسان پرداخته است. گودرزی در پایان

باوجود مقدمه طوالنی درباره نظام آموزشی در دوره تیموریان 

وضعیت آموزش درباره محتوای نظام آموزشی، تأمین مالی 

مدارس و برخی از مدرسان اطالعات مفیدی دارد. ابراهیمی 

 فات نهاد آموزش در دوره تیموریانبررسی موقو  درهفشجانی 

موقوفات نهاد آموزش و تأثیر آن بر رشد و انحطاط به مسئله 

در ارزیابی نهایی درباره  .پردازدآموزش در عرص تیموریان می

ای درباره توان گفت که اطالعات پراکندهپیشینه پژوهش می

مدارس و ساختار آموزشی آورده شده است، اما پیرامون 

عیشت و شیوه تدریس و عوامل مؤثر بر آن مطلبی مدرسان، م

 نگارش نیافته است.

 روش پژوهش

ترین سؤاالت مطرح در پژوهش حارض عبارت است از: مهم

ها چیست؟ نحوه انواع مدارس دوره تیموری و کارکرد آن

انتصاب و وضعیت معیشتی مدرسان به چه صورتی بوده 

در خراسان است؟ کارکردهای مختلف مدرسان دوره تیموری 

بزرگ چگونه است؟ ارزش سندشناسی و سندپژوهی فرامین 

صادرشده برای مدرسان این دوره چیست؟ روش پژوهش 

گردد تا ضمن ای است و تالش میآرشیوی و کتابخانه

استفاده از محتوای اسناد و نسخ خطی برای تبیین بیشرت 

 موضوع، اطالعات تکمیلی در قالب جداول آماری ارائه گردد.

 هاانواع مدارس دوره تیموری و کارکرد آن

 ساخته زیادی آموزشی حکومت تیموریان، مراکز طول در

 حرم خواتین شاهان بلکه تنهانه مراکز این ساخت در شد؛

 این بودند. ازجمله هم سهیم وزیران و تیموری شاهزادگان و

 هاخانقاه و هامساجد، مدارس، کتابخانه به توانمراکز، می

بودند. در  مراکز، مدارس این ترینمهم و کرد. بیشرتین اشاره

مانند موالنا  ین مدارس بود كه فقها و دانشمندانیا

، یهرو  یق( محمد ترمذ722-792) ین تفتازانیسعدالد

( و ق840–910) ین واعظ كاشفیحافظ ابرو، موالنا حس

س پرداختند یق( به تدر793-871) یعبدالرحمن جام

 (.91: 1378زاد، )افصح

القلعه  باشکوهی را درتحت مدرسه شامل هرات در شاهرخ

 (،2/11: 1339اسفزاری، ق بنا منود )زمچی 813به سال 

 ایّام در»ابرو درباره دوره شاهرخ آورده که چنانچه حافظ

 و افاضل و حول علام به هرات مدارس او دولت

رواج بسیار  هرن و و ادب علم و گشته مشحون دانشمندان

 بخارا در بیک( الغ2/818: 1380ابرو، حافظ)« یافت

تعیین  طلبه و بقعه، مدرس این برای و کرد بنا ایمدرسه

 دیگر بیگم، همرس ( گوهرشاد170: 1372منود. )خواندمیر، 

 هرات، در شهر شامل در ایمدرسه نیکوکار زنان از شاهرخ

ق  836را سال  بنا این امتام سال ساخت. انجیل پل رس

خانم، ( پریزاد2/645: 1380اند )میرخواند، کردهذکر 

ساخت.  مشهد در ایمدرسه آغا، نیزگوهرشاد خدمتکار

-مدرسه شاهرخ خوافی، وزیر احمد پیر الدینغیاث خواجه

ساخت. بایقرا در رساله خود به  خرگرد در غیاثیه نام به ای

وجود صدها مدرسه که در زمان وی در هرات وجود دارد، 

(. آورده شده که 218: 1382منفرد، )فرهانیکند اشاره می

بگیر در این زمان در هرات اندوز و وظیفهدوازده هزار دانش»

. هیلن براند (406)هامن: « مشغول تحصیل و زندگی بودند

داند تیموری را عرص طالیی مدارس ایران می دوره

 (.722: 1380براند، )هیلن

چند دسته کلی تقسیم توان در مدارس دوره تیموری را می

 منود

منظور از مدارس وقفی آن دسته از  مدارس وقفی خاص:

صورت وقفی توسط افراد ساخته و برای مدارسی است که به

آن موقوفاتی قرار داده شده است. طیف وسیعی از افراد در 

الدین های اجتامعی مختلف مانند، امراء )امیر نظامپایگاه

ی، امیرعلی که امیر احمد سهیلی، امیر چقامق شام

فیروزشاه(، وزرا، صدور و رجال دولتی )پیر احمد خوافی 

الدین شیخ حسین(، بانوان سلطنتی امیرعلیشیرنوایی، کامل
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)آفاق بیگم، ملکت آغا( و رجال فرهنگی و ازجمله خود 

: 1372)خواندمیر، نظامی(  الدین محمدمدرسین )فصیح

 اند.مدرسه منودهاین دوره اقدام به ساخنت  ( در178-174

 یبندجهو درشد مياداره نامه قفس وساابر ارس ين مدا

طور ارس بهين مدزش در اموآشت. اندد جوها ودر آني ـخاص

رت نامه صوقفب وچوراـچدر كه د بود ستاة اكامل برعهد

توان در گرفت. علت اصلی ساخت مدارس وقفی را میمي

اندگاری برشمرد. مندی به علم و دین و تالش برای معالقه

خصوصاً که در برخی از این مدارس بانیان محلی برای دفن 

(. انتخاب 305: 1388گرفتند )غنیمه، خود در نظر می

متولی، مدرسان و طالب بر اساس نظران واقف بود و در از 

شد. برخی از سوی حکومت رصفاً بر عملکرد کلی نظارت می

از موقوفات اصلی این مدارس مانند مدرسه آفاق بیگم جزئی 

 آمد.واقف به شامر می

منظور مدارسی است که به نحوی با  مدارس وقفی عام:

شد. این مدارس شامل هزینه اوقاف سلطنتی اداره می

شده توسط دربار و دیگر طبقات اجتامعی مدارس ساخته

گرفت. از شد، اما عمدتاً مدارس سلطنتی را در بر میمی

درسه سلطانی که توسط توان به ممدارس سلطنتی می

و  بیگ در بخاراسلطان حسین بایقرا ساخته شد، مدرسه الغ

( مدرسه گوهرشاد بیگم 156: 1367در سمرقند )سمرقندی، 

بیگم در حظیره فیروزه (2/645: 1380در هرات )میرخواند، 

( و از مدارس غیر سلطنتی 198: 1372هرات )خواندمیر، 

 (.194ره منود )هامن: توان به مدرسه رسپل انجیل اشامی

تناسب نوع وقف، محل قرارگیری و مدارس دوره تیموری به

اند. آرامگاهی بودن شکل بنا کارکردهای متفاوتی داشته

منصبان ها که توسط شاه و ملکه و یا برخی صاحببرخی از آن

شده بود، زمینه رفت و آمد دامئی را به مدارس فراهم ساخته

از این مدارس مکانی برای برگزاری حال برخی کرد. درعینمی

مراسم خاص نیز بود. عالءالدوله بعد از فتح خراسان، ابتدا 

به مدرسه گوهرشاد بیگم رفت و یا جهانشاه بعد از ترصف 

: 1339اسفزاری، رفت )هرات نخست به مدرسه گوهرشاد 

( که احتامالً برای ادای احرتام به مقربه شاهرخ بوده 214

نوعی ار معامری برخی از این مدارس بهاست. از طرفی ساخت

طراحی شده بود تا کارکرد چندجانبه داشته باشد. ساختار 

های مختلف در کالبد مدارس این دوره گنبدخانه با کاربری

شود. مدرسه غیاثیه خرگرد، چهار گنبدخانه در چهار دیده می

کنج بنا دارد. یکی از این دو، دارای کارکرد نیایشی و گنبدخانۀ 

صورت دیگر، تاالر وعظ بوده که مورد استفاده مردم و طالب به

(. پیرنیا 54: 1386گرفته است )اوکین، همزمان قرار می

شهری ترین بنای همگانی درونمدرسه را بعد از مسجد، مهم

تــوان طیفــی از داند. در مدارس نیز هامنند دیگر ابنیه میمی

ها که محل از حجره قلمروی فردی تا جمعی را مشاهده منود؛

گوهای دو نفره در آن وها که گفتها بود، ایوانچهزندگی طلبه

ها که محل اصلی تدریس به ها یا َمدرَسداد و ایوانرخ می

-تبع افراد بیشرتی در مباحثه رشکت میرفتند بهشــامر می

 کردند.

گردد، با مطالعۀ مدارس دوران اسالمی ایران، مشخص می

اند که عالوه بر طالب، مردم دارای فضایــی بودهها بیشرت آن

کردند و زمینه تقویت ارتباطات دو قرش نیز از آن استفاده می

(. فضا و فعالیت 91: 1385پیرنیا، )منود را فراهم می

ها از زندگی اجتامعی و مذهبی جدا و منفك نبود؛ مدرسه

بلکه در روزهای خاص مذهبی برای انجام مراسم عمومی به 

شد و در برخی از مدارس اوقات خاصی وی همگان باز میر 

یافت. این عملکرد در کنار برای وعظ همگان اختصاص می

عنوان مسائل عبادی و آموزشی، اهمیت محوری مدرسه را به

سازد )وثیق بنای چندمنظوره، در بافت شهری خاطرنشان می

های آموزشی (. این امر در مجتمع48: 1395و قراملکی، 

ند اخالصیه که در آن مدارس با خانقاه، حامم، آشپزخانه مان

و مسجد قرار داشتند، منود بیشرتی داشت و کارکرد 

حال زمینه تنوع بخشید و درعینای به این مدارس میچندگانه

منود. درواقع کنندگان و اختالط فکری را نیز آماده میمراجعه

ز کارکردهای پیوند مدرسه و جامعه و تأثیرگذاری بر آن یکی ا

شد. تعریف منازخانه و آرامگاه در مهم مدارس محسوب می

-مدرسه بر اساس تعریف کاربری-مدارس یا پیدایش مسجد

-گرفته و در راستای هدفهای همگانی در مدارس شکل

منظور تعامل مردم و طالب بود های حکومتی بهگذاری

 (.77: 1364زاده، )سلطان

 آموزشی مراکز تیموری از کارکردهای مدارس دیگر یکی

ای برای عملکرد فرهنگی بود. در برخی از مدارس کتابخانه

 ق 813 در استفاده طالب و مردم وجود داشت. شاهرخ

 همراه بزرگی کرد که در آن کتابخانه بنا را شاهرخیه مدرسه
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: 1347فرخ، اشت )هامیونقرار د نفیس، وقف کتب با

ترین مدارس این دوره در هرات که دارای (. از مهم2/112

توان به مدرسه سلطانی، كتابخانه مدارس یکتابخانه بود م

ه، كتابخانه مدرسه یعین، كتابخانه مدرسه بدیالدخواجه كامل

، کتابخانه مدرسه فصیحیه و یحصار ل یخواجه اسمع

: 1392منود )پرویش و رحیمی،  ه اشارهیكتابخانه مدرسه نظام

28-7.)

 ترین مدارس دوره تیموری )مأخذ: نگارندگان(: اطالعات برخی از مهم1جدول 

 سازنده نام مدرسه
پایگاه 

 اجتامعی

سال 

 ساخت
 محل

نوع 

 اداری
 مساحت کاربری

مدرسه و خانقاه 

 فیروز شاه
 جامتربت 848 دربار امیر فیروز شاه

وقفی 

 خاص

 آموزشی. نیایشی.

 آرامگاهی. مسکونی
- 

مدرسه و خانقاه 

 بیگالغ
 شاه بیگالغ

820-

823 
 وقف سمرقند

آموزشی. نیایشی. 

 آرامگاهی. مسکونی

 100مرت،  500

 حجره

یوسف خواجه 

 )دودر(
 مشهد 843 امیر یوسف خواجه

وقفی 

 خاص
 آموزشی مسکونی

 32مرت. 500

 حجره

 مشهد ق 823 دربار پریزاد بیگم پریزاد
وقفی 

 خاص
 حجره 22 آموزشی. مسکونی

 مشهد 800 امیر امیرشاه ملک باالرس
وقفی 

 خاص

آموزشی. مسکونی. 

 آرامگاهی

 21مرت. 250

 حجره

الله لطف

 الدینجالل
 هرات 842 صدر اللهموالنا لطف

وقف 

 خاص
 - آموزشی. مسکونی

 غیاثیه خرگرد
الدین غیاث

 خوافی
 خرگردخواف 848 وزیر

وقف 

 خاص
 حجره 32 آموزشی مسکونی

 هرات 912 ملکه آفاق بگم آفاق بیگم
وقف 

 خاص
 - آموزشی، مسکونی، نیایشی

مدرسه و خانقاه 

 سلطانی
 هرات  پادشاه بایقرا

وقف 

 عام

آموزشی، مسکونی، 

 آرامگاهی، فرهنگی
- 

مدرسه و خانقاه 

 اخالصیه

امیر علیشیر 

 نوایی
 هرات 879 دربار

وقف 

 خاص
 - آموزشی، مسکونی، نیایشی

 فصیحیه
الدین فصیح

 محمد نظامی

عامل و 

 مدرس

دوره 

 بایقرا
 - آموزشی، فرهنگی - هرات

 ملکه ملکت آغا مدرسه ملکت
دوره 

 شاهرخ
 - - - هرات

مدرسه و خانقاه 

 شاهرخ
 هرات 813 پادشاه شاهرخ

وقفی 

 عام

آموزشی، مسکونی، 

 آرامگاهی، فرهنگی
 

امیرعلیکه 

 کوکلتاش

امیرعلیکه 

 کوکلتاش
 امیر

دوره 

 بایقرا
 هرات

وقف 

 خاص

آموزشی، مسکونی، 

 آرامگاهی
- 

 ملکه بیگم سلطان چهارمنار
دوره 

 بایقرا
 هرات

وقف 

 خاص
- - 

 پیش بره
الدین جالل

 محمد قائنی

عامل و 

 مدرس
 هرات 838

وقف 

 خاص
 - آموزشی، فرهنگی
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الدین جالل

 فرنخودی
 وزیر قاسم فرنخودی

دوره 

 بایقرا
 - آموزشی، فرهنگی - هرات

 1غیاثیه
الدین غیاث

 کرت
 هرات ق 720 سلطان

وقف 

 خاص
 حجره 20 آموزشی، فرهنگی

الدین خواجه کامل

 حسین

-خواجه کامل

 الدین حسین

اعیان و 

 بزرگان
 - آموزشی، فرهنگی  هرات 

 سبزبرامان
ملک معزالدین 

 حسین کرت
 - آموزشی، فرهنگی  هرات ق 751 سلطان

 امیرفرمان شیخ
الدین کامل

 شیخفرمان 
 امیر

دوره 

 شاهرخ
 هرات

وقفی 

 خاص
 - آموزشی، مسکونی، نیایشی

-خواجه افضل

 الدین

 محمد کرمانی

-خواجه افضل

 الدین

 محمد کرمانی

 وزیر
دوره 

 بایقرا
 هرات

وقفی 

 خاص
 - 

 نحوه انتخاب و انتصاب مدرسان و شیوه معیشتی مدرسان

: شیوه و نحوه انتصاب شیوه و نحوه انتصاب مدرسان

بردن  مدرسان یکی از مباحث مهم در این زمینه است. به کار

اند، لفظ ُمدرس برای کسانی که به هر نحوی تدریس داشته

یک برداشت عمومی است و بر افرادی که در مدارس وقفی 

متی که با اوقاف سلطنتی اداره شخصی، مدارس حکو 

گنبدها و حتی مساجد ها و ها، حظیرهاند، خانقاهشدهمی

شده است که البته کارکرد اند، اطالق میکردهتدریس می

ها متفاوت تبع مکان تدریس و سواد علمی و دینی آنها بهآن

عنوان ُمدرس، شایستگی بوده است. برای انتخاب افراد به

علمی و اخالقی مدنظر بوده است و در کنار آن در برخی از 

اد صاحب نفوذ نیز تأثیر داشته مدارس مهم، ارتباط با افر 

ترین رسد که تا قرن نهم اجازه اساتید، مهماست. به نظر می

صورت مدرک برای تدریس بوده و در این قرن اجازه علمی به

گواهینامه علمی برای پرداخنت به شغل تغییر کرده است 

جامعه معتقد است که عالوه بر (. ابن314: 1388)غنیمه، 

ُمدرس، باید دارای اخالق بوده و  شایستگی علمی، یک

تهذیب درونی و بیرونی داشته باشد و حتی اگر واقف مدرسه 

رشوطی برای انتخاب مدرس تعیین ننموده، اما خود مدرس 

باید به توامنندی تدریس خود، اذعان داشته باشد 

 (.255: 1388جامعه، )ابن

                                                           

دوره تیموری بوده . تأسیس برخی این مدارس مانند غیاثیه قبل از 1

 است.

انتصاب مدرسان در مدارس وقفی دولتی و خصوصی )عام  

ص( متفاوت بوده است. در مدارس سلطنتی و مهم و خا

شده است و بر اساس نوعی گزینش از بین مدرسان انجام می

شده که اسناد باقیامنده فرمان تدریس توسط شاه صادر می

ها بوده است. این فرامین گاهی بیانگر اهمیت جایگاه آن

صورت عمومی برای تدریس یک مدرسه و گاهی برای یک به

بوده است. چنانچه در فرمان بایقرا برای قسمت خاص 

تدریس محمد بحرآبادی، یک ُصفه از مدرسه واگذارشده 

یا تدریس صفه شاملی  (128-130: 1357نظامی باخرزی، )

الدین مسعود رشوانی داده شده مسجد گوهرشاد به رکن

( در فرمان 118-120: 1398است )منشآت اسفزاری، 

برای مدرسه بدیعیه نیز الدین ابراهیم تدریس امیر صدر

صورت کلی واگذارشده و رشوط کلی برای منصب تدریس به

-138تا: ، بیمنشآت ناشناختهدرس آورده شده است. )

( با توجه به منابع گاهی انتصاب توسط رجال حکومتی 137

الدین مسعود شیروانی از کامل شده است.نیز انجام می

ن نهم که مدتی در دانشمندان علم کالم و منطق در اواخر قر 

-کرد، پس از فوت قاضی نظاممدرسه اخالصیه تدریس می

عنوان به امیر علیشیر یالدین محمد )قاضی هرات( از سو 

: 1372مدرس مدرسه غیاثیه انتخاب گردید )خواندمیر، 

رسین رصفاً در یک مدرسه تدریس (. برخی از مد223
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سه کردند، مانند امیر مرتاض که تا آخر عمر در مدر می

: 1363اخالصیه تدریس منود و در هامنجا دفن شد )نوایی، 

الدین حسین نیز تنها در مدرسه اخالصیه تدریس (. کامل95

رسد این ماندگاری بیشرت در مدارس وقفی کرد. به نظر می

نامه و نظام مشخص پرداخت بوده خاص که دارای وقف

ند است، وجود داشته، اما ُمدرسینی بودند که همزمان در چ

اند. ازجمله مالزاده ابهری که در پرداختهجا به تدریس می

حدیث و فقه شافعی استاد بود و در مدرسه شاهرخ، مدرسه 

سلطانیه و خانقاه اخالصیه به فعالیت مشغول بود. )هامن: 

ه مشاغلی غیر از مدرسی نیز ( مدرسینی ک224-223

-مکردند. نظااند، معموالً در یک مدرسه تدریس میداشته

الدین محمد قاضی هرات در مدرسه اخالصیه مشغول 

گاهی مدرسان همزمان چند  (.208تدریس بود )هامن: 

بیگ منصب درس اند. چنانچه الغشغل را در اختیار داشته

الدین القضاتی را به موالنا قطبو فتوی، امور رشعی و قاضی

الدین عطاءالله عالوه بر تدریس در امیرجاملاحمد داد. 

ای یک ه رشیفه سلطانیه و خانقاه اخالصیه، هفتهمدرس

منود )خواندمیر، نوبت در مسجد جامع هرات موعظه می

1339 :3/359.) 

ها با میزان مناصب در اختیار مدارس و چگونگی ارتباط آن

مقامات حکومتی بر شکل و نوع تدریس تأثیر داشت. 

ه جابجایی در مدارس و عزل از تدریس نیز امری معمولی بود

ای برای ارتقا ُمدرس بوده است. گاهی این جابجایی نشانه

الدین مسعود رشوانی از مدرسه است، چنانچه انتقال کامل

گوهرشاد به غیاثیه که به وصیت واقف آن باید اعلم علامی 

کرده است، نوعی ارتقاء جایگاه برای هرات در آن تدریس می

شغل  شد. گاهی نیز مدرس به دالیلی ازوی محسوب می

الله مدرس شده است. چنانچه موالنا خلیلخود عزل می

مدرسه گوهرشاد آغا و خانقاه اخالصیه، به دستور امیر 

بر اساس مطلبی  (.343-344علیشیر حذف گردید )هامن: 

که اسفزاری درباره انتخاب مدرس برای مدرسه گوهرشاد 

آورده، مشخص است که گزینش بین افراد صورت گرفته و 

داده است. در نظرهایی نیز در این امر ُرخ میالفحتی اخت

اعطای منصب تدریس مدرسه سلطانیه شاهرخ به موالنا 

الدین مسعود محمد سیاوش و موالنا بحرآبادی، کامل

که این کار و شغل به استادش جامی واگذار رشوانی از این

 .(69: 1371باخرزی، نشده بود، دلخور بود )نظامی

س در مدارس نیز گاهی باعث اختالف واگذاری محل تدری

ای اندازهبود، زیرا اهمیت حضور مدرسان در محل تدریس به

شد. مشخص ها نامیده میبود که گاهی یک ُصفه به نام آن

کردن محل نشسنت افراد در مدارس مهم بیانگر آن است که 

شده تا به مدرسان ضمن ایجاد هویت برای مکان، تالش می

شود. در مدرسه شاهرخ چهار ُصفه نوعی شخصیت داده 

الدین اوبهی، جالل درس وجود داشته که در اختیار جالل

الدین عبدالرحیم و موالنا خواجه نارصالدین یوسف، نظام

از نکات جالب در (. 227: 1339بوده است )اسفزاری، 

فرامین تأکید بر استقالل رأی مدرسان و عمل به قوانین 

منشآت اسفزاری، )مشخص تدریس در مدارس است 

یکی از کارکردهای ُمحتَِسبان در دوره  (.123-124: 1398

تیموری نظارت بر کار کسانی بود که به تدریس مشغول بودند 

و چنانچه فردی شایستگی تدریس نداشت با او برخورد 

 منشأاالنشاء(. در فرمان احتساب در 324شد )هامن: می

شده شمرده نظارت بر کار مدارس در زمره وظایف محتسب

 (.122-124: 1357باخرزی، است )نظامی

بانی هر مدرسه برای اداره : وضعیت معیشتی مدرسان: 2-2

پژوهانی که از شهرها، مدرسه و موقوفات آن برای دانش

ها و مساجد و نقاط دوردست برای فراگرفنت علم مدرسه

ساخت تا در آن اقامت منایند و آمده بودند، محل سکنا می

ای با توجه به میزان درآمد موقوفات و سطح طلبه برای هر

 کرد تا بتواند به تحصیل ادامه دهد.یادگیری مقرری وضع می

این مقرری در مدارس وقفی خاص از محل موقوفات و در 

ترین راه وقفی عام از محل اوقاف سلطنتی بوده است. مهم

بود. چنانچه در رساله  وقفتأمین درآمد مدرسان، از راه 

به عنایت خداوند »ان حسین بایقرا آمده است که سلط

ها با رسد و روزگار آنحاصل اوقاف به مخارج همه آنان می

(. درآمد 218: 1382منفرد، )فرهانی« گذردفراغت می

کردند، بر پایه مدرسان چنانچه در مدارس وقفی تدریس می

دینار کُپَکی به  1200نامه بود. در مدرسه آفاق بیگم وقف

( و در Subtenly, 2007: 341شد )داده می مدرس

دینار کُپَکی به مدرس داده  1200مدرسه اخالصیه نیز 

( که در مقایسه با درآمد 15: 1397آبادی، شد. )حسنمی
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سایر کارکنان مدرسه بعد از متولی، بیشرتین میزان درآمد را 

داشته است. داشنت مناصب و مشاغل جانبی نیز منبع مهم 

ُغنیمه مواردی مانند دستمزدهای خصوصی و  درآمدی بود.

شامرد و هدایای جانبی را نیز در زمره درآمد مدرسان برمی

نگاه مدرسان به درآمدزایی رصفاً تا »کند که البته یادآوری می

ها را بنامید و مدرس حدی پسندیده است که رفع نیازهای آن

و باید وقت خود را به مطالعه، مباحثه و مناظره اختصاص 

(. با توجه به 298: 1388)غنیمه، « رسگرم امور دنیوی نگردد

جایگاه استاد در مدرسه که گاهی رسپرستی و نظارت اوقاف 

مدرسه را نیز بر عهده داشت، َمَمری درآمدی نیز برای او 

 شد.محسوب می

بررسی فرامین صادره درباره مدرسان از سوی شاه نیز حاکی 

وط وقف در پرداخت از اهمیت وقفی بودن مدرسه و رش 

الدین الژی پرداخت وظیفه دارد. در حکم مدرسی فصیح

آمده « به دستور رشط واقف و استمرار با دو طلبه»منوط به 

(. در حکم بحرآبادی نیز 160-158: 971است )مروارید، 

ها بنا به دستور و پرداخت وظیفه وی به همراه ُمعید و طلبه

( در 130: 1357ی، باخرز رشط واقف آمده است. )نظامی

الدین عطاءالله به فرمان تدریس مدرسه سلطانی برای جامل

ق یک نفر ُمعید و پانزده طلبه برای او در نظر  892سال 

ها باید از محصوالت موقوفات شده که هزینه آنگرفته

در فرمان (. 127شده است )هامن، سلطنتی پرداخت می

بدیعیه به  تدریس امیر صدرالدین ابراهیم برای مدرسه

پرداخت حقوق مطابق دستور واقف اشاره شده است. 

( با توجه به رشایط وقف 138-137تا: )منشآت ناشناخته، بی

که بر عدم دخالت عامل حکومتی تأکید دارد، صدور این نوع 

فرامین جای ابهام دارد چه در مدارس وقفی بر اساس منت و 

باشد که ده میشنامه اداره امور به عهده متولی منصوبوقف

شده توسط وی را باید طبق رشوط واقف، حقوق تعیین

شده که پرداخت مناید و در مدرسه آفاق بیگم رصاحتاً اشاره

 :Subteny, 2007ُعامل حکومتی حق دخالت ندارند. )

( البته ممکن است صدور این فرامین در راستای 298

اعتباربخشی و نظارت کلی بر مدارس بوده است؛ خصوصاً 

 هایی که واقف اصلی در قید حیات نبوده است.آن

به غیر از موقوفات منابع مالی دیگری نیز برای تأمین مالی 

شده است. در فرمانی سلطان مدرسان در نظر گرفته می

الدین محمد را از خدمت خود به حسین بایقرا که شمس

دلیل استقبال مردم به جلسات درس وی معاف منود، 

هزار دینار بطریق نذر به وی پرداخت شود  15دستور داد مبلغ 

(. در فرمان تدریس موالنا خواجه 150-152: 971)مروارید، 

عنوان مدرس مزار منسوب به حرضت ضیاءامللک ترمذی به

در بلخ، محل پرداخت حقوق از نذورات و موقوفات  )ع(علی

بینی زراعت در امالک وقفی تعیین شده است و حتی پیش

: 1357 وی شده است. )نظامی باخرزی، مزار از سوی پرس

موالنا خواجه نظام ( در سند جالب دیگری، به فرزندان131

الدین یوسف و خواجه نورالدین الدین احمد، خواجه جالل

عبدالرحامن که قاضیان هرات بودند و در مدرسه بیگم 

ها تحصیل آن مشغول به تحصیل هستند، جهت تأمین هزینه

 (.182واگذار شده است )هامن: از امالک خالصه 

جایی که تدریس محل سکونت مدرسان تا حد زیادی بسته به

های بزرگ مثل اخالصیه در کردند نیز داشت. در مجتمعمی

هایی در خود مدرسه ساکن بودند. گاهی ُمدرس در حجره

جامعه، ای تدریس و در مدرسه دیگری ساکن بود )ابنمدرسه

توانست در جای دیگری درس می(. در مواردی م464: 1388

غیر از محل تدریس ساکن گردد. موالنا حیدر در خانقاه 

(. امیر علیشیر 224: 1372اخالصیه ساکن بود )خواندمیر، 

الدین مسعود را در اختیار موالنا شهاب گذاشت حجره کامل

 (.232کرد )هامن: که در مدرسه دیگری تدریس می

 موری درخراسان بزرگکارکردهای مختلف مدرسان دوره تی

اند و مدرسان در دوره تیموری کارکردهای گوناگونی داشته

کارکردهای آنان از علمی گرفته تا سیاسی و مذهبی بسته به 

مکان تدریس، نوع ارتباطات حکومتی و مشاغل جانبی 

 متفاوت بوده است.

هرچند مدارس دارای عملکرد آموزشی  کارکرد مذهبی:

در چارچوب مسائل مذهبی صورت بودند، ولی این آموزش 

عنوان منازخانه گرفت. بنابراین در مدارس، محلی بهمی

ها کارکرد مذهبی و یافت و یا گنبدهای آناختصاص می

(. به نظر 48: 1395و قراملکی، نیایشی داشت )وثیق 

رسد، کارکرد مذهبی مدارس بسته به نوع مدرسه و می

: 1374یلرب، طراحی ساختامن آن متفاوت بوده است )و

هایی که (. ماهیت مدارس این دوره، خصوصاً آن165

صورت مجتمع بودند، زمینه آمد و شد مردم را فراهم کرده به
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داد که در زمینه مذهبی ها میبود و وظایف فرادرسی را به آن

پررنگ بود. نوع دروس مدارس این اقتضا را داشت تا مدرس 

باشد و به گفته  احاطه کامل به مسائل رشعی نیز داشته

رعایت مسائل رشعی مانند یک روحانی و در »شهید ثانی در 

)شهیدثانی، « دنبال کردن علم مانند یک دانشمند باشد

عنوان یکی (. برپایی مجالس درس در مساجد به101: 1369

از مراکز تدریس از قرون اولیه مطرح و تدریس در مساجد بزرگ 

(. عالوه 377: 1388ه، جامعزیر نظر سلطان بوده است )ابن

 1هایی که به آن حظیرهبر مساجد در دوره تیموری گنبدخانه

بیگم نیز کارکرد درسی داشت و برای گفتند، مانند فیروزهمی

: 1372مدرس و طالب در نظر گرفته شده بود )خواندمیر، 

176.) 

الدین مسعود رشوانی برای مدرسی در فرمان تدریس رکن

وظایف او در زمینه درس و فتوی و  دارالسیاده سلطانی به

مجلس علم و تقوی اشاره شده است که به ماهیت مذهبی 

(. درواقع 118-120: 1398شغل وی اشاره دارد )اسفزاری، 

طلبید تا مدرس ماهیت تدریس در مدارس دینی این دوره می

ارشاف کاملی به مسائل رشعی و مذهبی داشته باشد و در 

و خطابه در کنار تدریس  صورت رضورت در مجالس وعظ

برگزار مناید. چنانچه برخی مدرسان در کنار  یارشکت منوده و 

پرداختند. در اختیار داشنت مناصب شغل تدریس به آن می

های تأثیرگذار حضور مدرسان بوده مذهبی یکی از مؤلفه

الدین محمد اوحد مدرس مدرسه برامان است. شمس

اد انتخاب گردید عنوان خطیب مدرسه گوهرشهمزمان به

(. در یکی از فرامین صادره 275: 1339)فصیح خوافی، 

تدریس برای محمد موسوی عالوه بر سمت تدریس حدیث 

، شغل مهرزدن و تأیید نهایی فتاوی و )ع(در حرم امام رضا

سجالت دینیه و دعاوی نیز واگذار شده است 

(. اختیارالدین حسن تربتی در 132: 1357باخرزی، نظامی)

ره مدرسان بزرگ این دوره که در مدرسه اخالصیه تدریس زم

کرد، در زمره قاضیاِن دارالقضاء هرات نیز بوده است می

مختار ( و کتاب مهمی با عنوان 4/355: 1339)خواندمیر، 

درباره نحوه سندنویسی رشعی در دوره  علی مذهب املختار

الدین محمد قائنی از علامی است. جاللتیموری نوشته 

                                                           

 . اسم ]عربی: حظیرَة[ محوطه؛ چهاردیواری، مقربه.1

رگ دوره شاهرخ و محتسب این دوره ضمن تدریس در بز 

ز ساخت و برای شاگردان خود ای نیمدرسه، مدرسه

 .(340: 2536هایی صادر کرده است )کاشفی، نامهاجازه

 شاهرخ، علوم حکومت زمان در کارکرد علمی مدرسان:

 آن و اساس داشت رونق و رواج قبل هایدوره مانند دینی

 و سنت اهل عقاید بر کالمی، مبتنی و مذهبی هایبحث

( و ورود دانشمندان از دیگر 50تا: بود )جامی، بی جامعت

مناطق به هرات باعث گسرتش علم و ادب شده بود. 

 پیروی و نویسیحاشیه و رشح به بیشرت اما علوم گسرتش

 این در درواقع بود. قبل هایدوره عاملان و از دانشمندان

 عالقه اثر در که د نیامد، علومیبه وجو  خاصی نوآوری علوم

 شاهرخ رشد فرزند بیکالغ ازجمله تیموری سالطین توجه و

بود. برخی محققان معتقدند  ریاضی علوم کرد، دامنه زیادی

به لحاظ -که وضعیت علمی این دوره نسبت به گذشته 

 (.79-4/86: 1375نقصان داشته است )صفا،  -نوآوری

تیموری نیازمند داشنت سیستم تدریس در مدارس دوره 

اساتیدی بود که بر علوم مختلف آگاه باشند. مدرسان بزرگ 

-این دوره معموالً با عنوان جامع علوم و فنون شناخته می

عنوان اولین مدیر شدند. چنانچه برای موالنا داود خوافی به

جامع در علوم و فنون »بیگ آمده که مدرسه و خانقاه الغ

« علم و معنی نکته و دقیقه فوت نشوداست، بَر َوجهی که از 

(. درباره رشایط خاص مدرسان برای 14: 1349)واصفی، 

تدریس در این دوره منبعی وجود ندارد، اما به استناد کتاب 

که دستورالعملی برای آموزش در جهان اسالم  املریدمنیه

شود، برای استادی بایدتفسیر، حدیث، فقه، محسوب می

دیگر علوم آگاهی داشته باشد نحو و رصف، معانی و 

(. مدرسان برای تدریس علمی نیز 131: 1409)شهیدثانی، 

ها که عالوه بر مبانی با شدند و طیفی از آنبندی میسطح

های طبیعی نیز آشنا علوم عقلی، پزشکی، حساب و دانش

شدند بودند، در زمره مدرسان طراز اول محسوب می

تدریسی نیز که از دوره  (. در احکام82: 1388جامعه، )ابن

تیموری باقیامنده بر علوم دینی و فنون تأکید شده است. در 

افاده علوم و از اصول و فروع و »الدین الژی به حکم قطب

اشاره شده است )مروارید، « اشاعه فنون از منقول و مرشوع
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افاده »( و یا در حکم تدریس بحرآبادی به 160-158: 971

شود )باخرزی، اشاره می« ون یقینیهعلوم دینیه و اشاعه فن

(. در حکم تدریس امیر صدرالدین ابراهیم 130-128: 1357

 منشآت ناشناخته،نیز بر همین مضمون تأکید شده است )

 (.137-138تا: بی

دیدگاه علمی مدرسان این دوره ممکن بود تحت تأثیر شیوه و 

نوع تدریس نیز قرار گیرد. در مدارسی مانند اخالصیه که 

خانقاه و مدرسه و مسجد با هم قرار داشت. گاهی نگرش 

گرفت مدرسان تحت تأثیر اساتید و یا سایر مدرسان قرار می

: 1368و ممکن بود متایالت عرفانی نیز پیدا منایند )صفا، 

الدین الدین الژی از طرف قطب(. چنانچه قطب4/68-67

ود جامی به خواجه عبدالقادر نامه نوشت و اظهار دوستی من

(. شاهرخ بعد از تکمیل 520-4/523: 1356اهل، )یوسف

عنوان متولی ق عالءالدین چشتی را به 813مدرسه در سال 

 (.369: 1392و مدیر مدرسه انتخاب کرد )فوربزمنز، 

ترین وجه علمی مدرسان، تدریس در مدارس بوده که نوع مهم

های آن ها بسته به نوع مدارس و سیاستو میزان حضور آن

تفاوت بوده است. در مدارس وقفی حضور و کارکرد علمی م

نامه مدرسه نامه داشته است. در وقفها بستگی به وقفآن

اخالصیه انتظار از کارکرد علمی مدرسان نیز ذکر شده است 

شده که باید در زمینه فقه و به دو عامل مذهبی وارسته اشاره

تدریس های پیامرب در ُصفه غربی و رشقی اسالمی و سنت

رشح ، رومی زادة قاضی(. 91: 1395منایند )سابتنلی، 

 از الهیئه فی امللخص کتاب بر است رشحی که را ملّخص

 بیگالغ میرزا خوارزمی، برای محمد چغمینی بن محمود آثار

و ، حدیث در تاریخآثاری حسینی الدین کرد. جامل تألیف

و  ِسیرالنبیفی  االحباب روضةاو ترین کتاب تفسیر دارد. مهم

امیر علیشیر نوائی خواهش را به  آنکه  است و االصحاباآلل 

 جلد بهبایقرا، در سه حسین  ، وزیر سلطانق(906)متوفی

( و موالنا 4/359: 1362فارسی نگاشته است )خواندمیر، 

 علوم آخوند، مدرّس به معروف محمد نظامی الدینفصیح

در  هدایه حاشیة و مؤلف و ریاضی و حکمت نقلی و عقلی

و  مخترص حاشیة، نووی اربعین رشح تذکره حاشیة، حکمت

(. نوایی 7/288: 1339بوده است )خواندمیر،  مطّول حاشیة

از علوم ظاهری هیچ علمی نباشد که او »درباره او آورده که 

 ابراهیم ین(. امیر صدرالد107: 1363)نوایی، « درس نگوید

 سلطان حسین مشهور عرص حکومت نیز از علامی مشهدی

نیز  اخالصیه و خانقاه سلطانی ۀدر مدرس بایقرا است که

(. نکته 4/352: 1362)خواندمیر،  کرده استمی تدریس

که برخی از مدرسان خود اقدام به ساخنت مدرسه این پایانی

گسرتش مرزهای دانش در این دوره منودند و گامی در جهت 

ای نزدیک الله در هرات مدرسهموالنا لطفبرداشتند. ازجمله 

الدین محمد مدارسی بنا کردند مجرد و موالنا فصیحمزار پیر

 (.3/640: 1339)خواندمیر، 

شد، از رقابت علمی بین مدرسان که گاهی سیاسی نیز می

های علمی مدرسان دوره تیموری های فعالیتشاخصه

ها یکی ختالف بین تفتازانی و جرجانی و شاگردان آناست. ا

های علمی این دوره است که تأثیر ترین کشمکشاز مهم

زیادی بر نگارش کتب درسی و ارتباط مدرسان با دربار 

(. اوبهی از شاگردان تفتازانی 344: 1392داشت )فوربزمنز، 

و استاد مدرسه شاهرخ، سخنان افتتاحیه مدرسه را 

(. برخی 84: 1352به آن اعرتاض منود )واعظ، نپسندیده و 

های علمی، شعر نیز از مدرسان این دوره عالوه بر فعالیت

ای الدین عطاءالله به درخواست بابر رسالهرسودند. برهانمی

: 1363نوشت )نوایی،  جواهراالسامءدر زمینه معام مسام به 

ین الدین حساز موالنا کامل مجالس النفایس(. نوایی در 91

الدین محمد نظامی اشعاری آورده است رشوانی و فصیح

 (.107)هامن: 

ارتباط سیاسی و اداری مدرسان در این دوره کارکرد سیاسی: 

ناپذیر بود. بنای بیشرت مدارس حتی مدارس امری اجتناب

وقفی خاص نیز توسط درباریان و رجال بزرگ حکومتی به 

از ارتباط با حکومت انجام رسیده بود و بیشرت مدرسان ناگزیر 

بودند. حضور علام و امرا در مدارس برای درس خواندن 

سازی ارتباطات سیاسی را نیز ضمن تقویت سنت مدرسه

منود. چنانچه امرای نامداری چون امیر فیروزشاه و پررنگ می

علیکه کوکلتاش در مدارس حضور یافته و خود نیز مدارسی 

یق رابطه استاد احداث کردند. این ارتباط گاهی از طر

تر از آن در اختیار گرفنت شاگردی و روابط خانوادگی و مهم

الدین گرفت. موالنا فصیحمناصب سیاسی شکل می

الدین، ابراهیم، استاد امیر علیشیر بود و داماد فصیح

صدرالدین یونس نیز در زمره مدرسین مهم دوره بایقرا است 

صدر  ،محمدالدین (. موالنا شمس1/395: 1349)واصفی، 
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صدر  ،الدین محمدابوسعید و موالنا داود پرس شمس

الدین محمد سلطان محمد پرس ابوسعید از شاگردان شمس

 (.316-2/318جاجرمی بودند )هامن: 

های ترین مؤلفهبر عهده داشنت مناصب سیاسی یکی از مهم

حضور مدرسان در ساختار سیاسی دوره تیموری است. در 

اصب بسته به نوع و شکل ارتباط مدرسان اختیار گرفنت این من

داشت و معموالً شامل مدرسانی بود که منصب رسمی 

تدریس در مدارس وقفی خاص نداشتند و در کنار مشاغل 

پرداختند. چنانچه خواندمیر مورد تصدی، به تدریس نیز می

ق( از صدرهای 867الله تربیزی )وفات آورد که موالنا فتحمی

پرداخت ن به شغل تدریس نیز میدوره ابوسعید همزما

الدین شیخ حسین که از (. کامل4/51: 1380)خواندمیر، 

علام و مدرسین بزرگ دوره تیموری است و به گفته واصفی 

)واصفی، « کس را یارای مباحثه و مناظره با او نبودهیچ»

( منصب صدر را در اختیار داشت. برخی از 1/318: 1349

پرداختند. از امر قضاوت نیز می مدرسین عالوه بر تدریس به

توان به اختیارالدین حسن ترین قاضیان مدرس، میمهم

الدین عبدالله اشاره الدین فراهی و قاضی شمستربتی، نظام

منود. قاضیان این دوره بیشرت از میان مدرسان، خطیبان و 

( که با 362: 1392شدند )فوربزمنز، ُمحتسبان انتخاب می

شنت دانش مذهبی برای تدریس در بین رضورت داتوجه به

قبول است. البته روابط سیاسی گاهی مدرسان، امری قابل

شد. منجر به تیرگی روابط بین خوِد ُمدرسان با دربار نیز می

چنانچه شیخ حسین که از وضعیت خود در زمان ابوسعید 

گورکانی ناراضی بود، در زمان بایقرا رشد منوده و منصب 

(. 167: 1380را به دست آورد )اسفزاری، املاملک احتساب

ها در برخی از موارد ضمن تحمیل مشکالتی این آمد و شد

ها را نیز تحت تأثیر قرار برای مدرسان، شخصیت علمی آن

الدین عبدالواسع نظامی باخرزی مدتی داد. کاملمی

منصب دیوان رسالت را در دربار داشت و مسئول نوشنت 

را بود که قبل از امتام از دربار اخراج تاریخ سلطان حسین بایق

شد و اثر او به امتام نرسید. وی که مدرس بود و در تفسیر، 

هروی، حدیث، فقه، عرفان و ادب دستی داشت )مایل

( در گمنامی زندگی کرد و اوراق پراکنده کتابش 169: 1370

آوری توسط شاگردش خوافی جمع منشأاالنشاءتحت عنوان 

(. جدا از مناصب سیاسی 11: 1397، آبادیگردید )حسن

های ارتباطی بود. ترین راهتدریس در دربار نیز از مهم

الدین داود خوافی، مدتی معلم خصوصی فرزند عصام

الدین عطاءالله که از ابوسعید و صدر این دوره بود و جامل

سادات دشتکی شیراز بوده و مدتی در خانقاه اخالصیه و 

صب رسالت پروانه را به دست کرد، منمدرسه تدریس می

 (.358 /4: 1380آورد )خواندمیر، 

در پایان بحث کارکردهای مدرسان توجه به مسئله تصوف و 

عرفان و تأثیر آن بر کارکرد مدرسان رضوری است. در این دوره 

های های مرتبط باآنکه عمدتاً بر پایه آموزهتصوف و نهاد

دنیوی بود با نهادهای گیری از مسائل معنوی و توصیه به کناره

سیاسی ارتباط پیدا کرد. اهتامم تیمور و جانشینان وی در 

ها ها و زاویهاحرتام و اکرام مشایخ تصوف باعث رونق خانقاه

گردید و عمالً باعث نزدیکی طریقت به رشیعت گردید، 

ها از هم دشوار بود )میرجعفری، که جداسازی آننحویبه

سدۀ هفتم تا دهم هجری، نقش  ها، از(. خانقاه177: 1385

اند، زیرا از های علمی ایران داشتهخاصی در سلسله سازمان

عنوان یک عبادتگاه محرتم و َمُصون از تعرض بودند سویی به

و از سوی دیگر، محلی برای درس و بحث و مطالعه و نیز 

نگهداری، ذخائر فرهنگی ایران شدند. در قرن نهم هجری 

ه، یهمی از صوفیه، مانند نقشبندهای معروف و مسلسله

اللهیه و نوربخشه، در این دوره، تقویت و یا ایجاد شد نعمت

که همگی دارای خانقاه بودند و عالوه بر این، سالطین 

تیموری در امر بزرگداشت مشایخ و بنای مراکز خانقاهی و 

کردند. امرا و بزرگاِن ها، اهتامم میدادن کمک مالی به آن

تیموری هم به تأىس و پیروی از فرمانروای معارص خاندان 

دادند. مندی نشان میها عالقهخود، نسبت به ایجاد خانقاه

های ایران رو به فزونی درنتیجه در دوره تیموریان، شامر خانقاه

های علمی و ها، فعالیتل خانقاهیگرفت. به دنبال تشك

 (.160: 1383آموزشی در این مراکز دنبال شد )نافچی، 

های آموزشی این دوره مانند اخالصیه این نزدیکی در مجتمع

مشاهده است. که همزمان مدرسه و خانقاه داشت، قابل

ای که امیر علیشیر تحت عنوان اخالصیه به دلیل مجموعه

گذاری کرده است. مجموعه متنوعی را اخالص در وقف نام

 شود که برخی آن را با مجموعه وقفی رشیدالدینشامل می

اند. این مجموعه شامل یک الله همدانی مقایسه کردهفضل

مسجد به نام قدسیه، بیامرستان شفائیه، خانقاه خالصیه 
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(. 98: 1395مدرسه به نام اخالصیه بوده است )سابتنلی، 

 چنین تاریخی، مکتوب منابع مطالعه درمجموع بر اساس

 مسجد اخالصیه شامل مجتمع فضاهای که شودمی نتیجه

گنبدخانه  و مدرسه، دارالحفاظ، دارالشفاء، خانقاهجامع، 

 .گذردمی مجموعه این میان از انجیل رود باشد ومی

 گنبدخانه و خانقاه اخالصیه، فضاهای مجموعه همچنین

 واقع رود آن شامل در فضاها، سایر و انجیل رود جنوب در

 شده است.

دهد که برای مدرسه و نامه نشان میبررسی محتوایی وقف

خانقاه رشایط یکسانی در نظر گرفته شده بود و حقوق 

معلمین و متعلمین آن یکسان بود. علامی بزرگی در این دوره 

توان به کردند که میدر مدرسه و خانقاه اخالصیه تدریس می

: 1380الدین مسعود شیروانی )خواندمیر،موالنا کامل

(، امیر 232: 1372(، موالنا شهاب )خواندمیر، 4/343

الدین عطاالله اشاره منود. ختیارالدین حسن و امیر برهانا

-توان خواجه عامد(. از ُمدرسین خانقاه نیز می220)هامن: 

( 225: 1372الدین عزیز مشتهر به مالزاده ابهری )خواندمیر، 

الدین الدین عطاالله و امیر صدرالله، امیرجاملموالنا خلیل

(. کارهای 4/352: 1380مشهدی را نام برد )خواندمیر، 

هایی که گفته شد، ابزار علمی در مدرسه و خانقاه با ویژگی

هم از ِفرَق و  های سیاسی بود، زیرابرداریمناسبی برای بهره

های علمی موردنظر خود حامیت منوده و هم از طریق جریان

ها برای خود کسب مرشوعیت ی آنهای تبلیغفعالیت

 (.74: 1399منود )فیروزی و همکاران، می

نوعی پیونددهنده عالوه بر مدرسین مدارس و خانقاه که به

ارتباط بین نهادهای علمی و تصوف بودند، رجالی نیز بودند 

ها باالتر از منصب رسمی تدریس بوده و که شأن و جایگاه آن

پرور نفوذ زیادی بر حکومت عنوان دانشمندان شاگردبه

توان به خواجه عبیدالله ترین این افراد میاز مهم داشتند.

خواجه عبیدالله احرار از  ق( اشاره منود.859-806احرار )

صوفیان پرآوازه و مشهور و بانفوذ خراسان و ماوراءالنهر در قرن 

عنوان یکی از صوفیان طریقت نهم هجری بوده است. وی به

-و ماوراء نقشبندیه از جایگاه علمی و اقتصادی در خراسان

الرحامن جامی نیز نزد پادشاهان علام النهر برخوردار بود. عبد

و عرفای دوره خود معزز و محرتم بود و در فرهنگ زمان خود 

حسین به نفوذ بسیاری داشت. تَقرُب جامی به درگاه سلطان

حدی بود که غالباً وزرا و امرا و رجال، او را شــفیع کار خود قرار 

به طریقت نقشبندیه متایل داشت  دادند. وی نیزمی

(.70: 1399)فیروزی و همکاران، 

 ترین مدرسان دوره تیموری در هرات )مأخذ: نگارندگان(: برخی از مهم2جدول 

 روش و دیدگاه مشاغل جانبی دوره تاریخی محل تدریس نام مدرس

 - دوره بایقرا مدرسه سلطانی، خانقاه اخالصیه موالنا مالزاده ابهری
حنفی و شافعی و فقه 

 حدیث

 الدین حسینموالنا کامل
مدرسه اخالصیه )مدفون گنبد 

 اخالصیه(
 شاعر و معام - ق فوت898

 ق فوت925 های مدرسه سلطانییکی از صفه الدین عبدالقادرنظام
قاضی هرات و نقابت 

 سادات
- 

 - دوره بایقرا مدرسه گوهرشاد و نظامیه الدینامیر برهان
مسائل علوم دینی و 

 یقینی

 قاضی هرات دوره بایقرا مدرسه اخالصیه الدین محمدنظام
علوم دینی و مسائل 

 یقینی

 موالنا خلیل زاده
مدرسه گوهرشاد و خانقاه اخالصیه 

 در هرات
 - - دوره بایقرا

 - مدیر مدرسه شاهرخ مدرسه شاهرخ در بسطام شیخ علی بسطامی

 - مدیر مدرسه ق فوت889 در سمرقندبیگ مدرسه الغ زاده رومیموالنا قاضی

 - ق901 و اخالصیهسلطانی  مدرسه موالنا زاده عثامن
فنون و مسائل و  علوم

 دینی
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 - صدر ق867 هرات الله تربیزیموالنا فتح

 فقه، حدیث و شعر قاضی هرات ق فوت920 مدرسه خواجه ملک زرگر و اخالصیه الدین حسن تربتیاختیار

 - - - مدرسه سلطانیه در هرات سیاوشموالنا محمد 

 غیاثیه موالنا محمود اوبهی
دوره 

 ابوسعید
 - صدر ابوسعید

 - ق868 تدریس در منزل، سبزوار فخرالدین اوحد مستوفی
نجوم، شعر، طب و 

 استیفا

 - - دوره بایقرا مزار خواجه عبدالله انصاری الدین بردعیشمس

 - - دوره بایقرا مکتب شخصی موالنا جنید

 علوم دینی قاضی ابوسعید غیاثیه الدین محمد گازرگاهینظام

 حکیم و طبیب - دوره بایقرا مدرسه اخالصیه و گازرگاه الدین طبیبموالنا غیاث

 حکیم - دوره بایقرا مدرسه اخالصیه و گازرگاه محمد براعی الدینشمس

 شاعر - ق 902 مدرسه شاهرخ و خانقاه اخالصیه الدین عطاالله رازیبرهان

 حدیث و تفسیر-تاریخ منصب رسالت پروانه فوت 927ق مدرسه سلطانی و خانقاه اخالصیه الدین عطاءالله حسینیجامل

 کالم و منطق - ق فوت905 غیاثیه و اخالصیه موالنا مسعود رشوانی

 علوم معقول - ابوسعید غیاثیه موالنا سعدالدین

 - صدر ابوسعید شاهزاده محمود میرزامدرس  الدین داود خوافیعصام

الدین محمد موالنا شمس

 بحرآبادی
 - - دوره بایقرا مدرسه سلطانیه

الدین محمد موالنا شمس

 اوحد
 دوره بایقرا سبزبرامان

خطیب و امام 

 مسجدجامع
 

 - احتساب ماملک کل ق فوت888 مدرسه شاهرخ الدین شیخ حسینکامل

 - شاهرخ مدرسه شاهرخ الدین عبداللهامیر اصیل
علم تفسیر و حدیث و 

 انشاء

 - قاضی دوره بایقرا مدرسه سلطانی الدین عبداللهقاضی شمس

 شناسی فرامین مدرسانپژوهی و سندهای سندجنبه

های این مقاله استفاده از یازده عدد فرمان در یکی از ویژگی 

باشد. این فرامین دوره تیموری می تحلیل جایگاه مدرسان در

نشده، این دوره آمده و شده و چاپدر منشآت خطی، چاپ

های صورت گرفته، درباره مدرسان، استفاده کمرت در پژوهش

« های مدرسانفرمان»چند آنچه تحت عنوان شده است. هر

در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته، رونوشتی آزاد از 

توسط نویسندگان منشآت یادداشت و فرامینی است که 

است، اما ها وارد محتوا شده بعضاً اضافاتی نیز توسط آن

پژوهی دارای ارزش و شناسی وسندبازهم از جنبه سند

پژوهی که در منت مقاله به آن اهمیت است. در قسمت سند

ارجاعاتی داده شد، موضوعاتی مانند محل تدریس، علت 

مومی و خصوصی مدرسان، انتخاب مدرس، رشح وظایف ع

شیوه معیشت و نحوه تأمین آن، نحوه گزینش و رشوط الزم 

طورکلی آمده است و در قسمت هبرای تدریس ب

شناسی نیز به ساختار اسناد، سیستم صدور سند، سند

 خطاب گیرندگان، مقدمه و انگیزه صدور اشاره شده است.

آت در انتخاب فرامین سعی شد تا از منش اسامی فرامین:

های مختلف در دوره گوناگون با مضامین متفاوت و در زمان

تا ضمن در بر گیری بیشرت  تیموری فرامینی انتخاب گردد

محتوا، تنوع ساختاری فرامین نیز بیشرت مشخص گردد. بیشرت 

این فرامین تاریخ ندارد و با توجه به دوره نویسنده و تطبیق 

 د دارد.سنجی اطالعات آن وجو محتوایی امکان زمان

الدین محمد بحر آبادی، برای تدریس انتخاب موالنا شمس-

آرای هرات، متصل به لنگر انمدرسه سلطانی باغ جه

 (.1( )سند 128-130: 1357باخرزی، آباد )نظامینعمت
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؛ 141الدین الژی )منشآت ناشناخته فرمان تدریس قطب-

 (.158-160منشآت خواجه عبدالله مروارید، 

منشآت الدین مسعود رشوانی )موالنا رکنمنشور تدریس -

 (.118-120اسفزاری، 

الدین محمد موسوی در فرمان تدریس موالنا سید افضل-

 (.130-132: 1357آستان قدس رضوی )نظامی باخرزی، 

واگذاری امالک خالصه به سه تن از مدرسان مدرسه بیگم -

الدین الدین احمد و خواجه جاللبزرگ. موالنا خواجه نظام

 الرحمن در هرات و هرات رودالدین عبدیوسف و خواجه نور

 (.182-183: 1357)نظامی باخرزی، 

-138، ابراهیم )منشآت ناشناختهالدین فرمان تدریس صدر-

137.) 

الدین محمد نظامی )منشآت کم تدریس موالنا فصیحح-

 (.150-152: 971، مروارید

فتح حکم تدریس مدرسه میرزا سلطان احمد برای ابول-

 (.123-124سلطان )منشآت اسفزاری، الدین محمد غیاث

د سید یوسف )منشآت الدین محمنشان امیر شمس -

 (.144-145: 971مروارید، 

الجامی امللکالدین ضیاءنا خواجه نارصفرمان انتصاب موال -

االنوار امام املتقین ترمذی برای تصدی و تدریس مزار فایض

الله الولیا و برهان االتقیا اسداملؤمنین سلطان احرضت امیر

طالب علیه الصلوة و السالم در شهر بلخ الغالب علی بن ابی

 (.130-128: 1357)نظامی باخرزی، 

الله برای الدین عطاءفرمان تدریس موالنای اعظم جامل-

: 1357باخرزی، مدرسه سلطانی نهر انجیل هرات )نظامی

128-130.)

 (مأخذ: نگارندگانهای سندشناسی در فرامین تدریس دوره تیموری ): بررسی موردی تحلیل شاخصه3جدول 

عنوان 

 منشآت
 گیرنده فرمان تدریس

خطاب 

 گیرندگان

مقدمه 

 صدور

انگیزه 

 صدور

گیرنده 

 فرمان

وظایف 

 شغلی
 مواجب

مخاطبان 

 خاص
 تاریخ اهداء

 اسفزاری
الدین محمد غیاث

 سلطان
- * * * - * - * * 

 اسفزاری
الدین موالنا رکن

 مسعود رشوانی
- * * * - * - - - 

 ناشناخته
الدین محمد فصیح

 نظامی
- * * * * * - * - 

 - * - * * * * * * حکیم الژی ناشناخته

 - * * * * * * * * موالنا محمد بحرآبادی مروارید

 مروارید
موالنا صدرالدین 

 ابراهیم
* * * * * * - * - 

 منشأاالنشاء
الدین موالنا جامل

 عطاالله
* * * * * * * * - 

 منشأاالنشاء
خواجه نارصالدین 

 جامی ترمذی
* * * * * * * * - 

 منشأاالنشاء
الدین محمد افضل

 موسوی
* * * * * * * * * 
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 بندی موضوعی منت سندتقسیم

 (1)سند 

 الدین محمد بحرآبادیسواد فرمان انتخاب موالنا شمس

 آبادآرای هرات متصل به لنگر نعمتبرای تدریس مدرسه سلطانی باغ جهان

 خطاب گیرندگان

اصـــــــــــــول شـــــــــــــجره دین و دولت و فروع دوحه ملک و ملت ابقاهم الله تعالی و رقاهم مدارج العز و 

العلی و ارکان دولت راسخة البنیان و اعیان حرضت قاهره الربهان اصلح الله احوالهم وانجح بالخیر 

«  انی اعلم ماالتعلمون»که در نظر خجســـــــــــــته اثرعقل روزافزون که مدرس  والســـــــــــــعاده آمالهم بدانند

و « ما تقدموا الانفسکم من خیر تجدوه عندالله هو خیرا  »حکم است مخفی و محجوب مناند که به

ــــــــت اقـــامـــت وظـــایف بـــذل مجهود در رساّورضاّ « اعظم اجرا  » ـ ـ و اتفـــاق وظیفــه همــت هامیون مــاســ

مآل در رسعالنیه راتبه دولت روزافزون ما، الجرم به خلوص نیت و صـــــــفای طویت روی دل مواجب 

گردانیم و از اعداد خیرات جســـیمه و امداد صـــدقات عمیمه متوجه انشـــاء و ابداع انواع بقاع خیر می

و از آن  رســــانیممی« رفعناه مکاناً علیا»رایت تربیت اســــباب مناهج ارباب اســــتحقاق باوج رفعت و 

له مقارن این احوال که در شارع خیابان قدیم دارالسلطنه هرات صینت عن تطرق اآلفات قریب جم

الدوام و االتصــــال نیت تربیت آباد که علیمتصــــل به لنگر دریا نوال نعمتآرای باغ جهاندر شــــاملی 

عظامی علامی زمان و ترتیب اســـــــــــــباب رفاهیت خاطر طالبان و متوجهان از مایده موهبت الهی 

آباد باد. بنای مدرســـــــــــــه عالی چنانکه فراخور همت مّعالی مع آالی ما تواند بود، امر ور نعمتبوف

افزا، بعد از آنکه دو فرمودیم، فضـــایش چون ریاض بهشـــت باصـــفا و هوایش منودار نســـیم خلد روح

ل یــدعی عظیام فی ملکوت »ی اکــابر کــه دانشـــــــــــــمنــد مــاهر متبحر از خواص دوده علم َعلَم من َعمــَ

اند و در حل غوامص مســــــــــایل دین، خامه افنا قایم مقام از قبه گنبد خرـضـــــــــا درگذرانیده« ءالســــــــــام

احوال موالنا العامل الفاضـــــل الکاشـــــف  پیشـــــوایان پیشـــــین گردانیده برگزیدیم، پرتو التفات برســـــاحت

فاضـــــت انوار کامالته که از علامی  الدین محمد بحرآبادیمعضـــــالت جمیع املســـــایل موالنا شـــــمس

و در تحقیق  یافتهروزگار در اســتکامل علوم دینی به منطق فصــیح و حکمت رصیح اختصــاصمتبحر 

حقایق و ماعیات به اشــــارات شــــافیه و تنبیهات کافیه رشح مقاصــــد افهام اوهام بدســــتوری مقرر و 

محرر داشــــته که وجیز و بســــیط عبارات و اســــتعارات به توضــــیح و تنقیح فصــــلی از آن باب وفا مناید 

اســــتقالل القدر رشیک و ســــهیم ایشــــان گردانیدیم تا بر ســــبیل انفراد و و را در آن امر جلیلانداخته ا

فه مدرســــه هامیون به رشــــح افاضــــه انوار علوم و معارف و تدریس و  در صــــدر ایوان یکی از چهار صــــُ

سـار زالل افضـال افاده انواع حقایق و لطایف مشـغول بوده به دسـتیاری تقریر هدایت مآل از چشـمه

و روز بروز در  د انهار فواید و ارسار بر ریاض اســــــــــتعدادات طالبان صــــــــــادق هوشــــــــــیار روان گرداندخو 

موافقت صـــــــــــــدق و اخالص بر مطالعه و مذاکره علوم رشعی مواظبت منوده ارباب طبع ســـــــــــــلیم و 

اصــــحاب ذهن مســــتقیم را بر مقدار اســــتحقاق و مبلغ اســــتیهال به ّحظ متام و نصــــیب کامل فایز و 

 وظیفه همگنان آنکه: داشته از حضیض خمول به اوج قبول رساند.مند بهره

موالناءافاضل املشارالیه را متصدی این امر رشیف دانسته آنچه به راه و رسم آن متعلق و منسوب 

کلمه افتادگی( اعالی وادانی حوزه  2وظایف مرســومات مشــافهه و مشــاهره ) باشــد و مّفوض دانند

نامچه هامیون بارز خواهد گشــــــت و حاصــــــل موقوفات که در وقفدرس او بی قصــــــور و احتباس از 

 اصل گردانند.

 انگیزه صدور

 موضوع فرمان

 گیرنده فرمان

 وظایف شغلی

 رشایط واگذاری

 مقدار واگذاری

 خطاب خاص

 خطاب خاص

 

 گیرینتیجه

عرص شاهرخ و  جایگاه مدرسین در دوره تیموری خصوصاً در

سلطان حسین بایقرا، با توجه به گسرتش مدارس و 

ها برجسته است و این حضور در های فرهنگی آنستسیا

های مختلف سیاسی، مذهبی و فرهنگی به چارچوب کارکرد

دهد که انواع های پژوهش نشان میظهور رسیده است. یافته

مدارس دوره تیموری مانند مدارس وقفی خصوصی، مدارس 

قفی سلطنتی و مدارس غیروقفی با توجه به تنوع اداره و و 

رشایط وقف بر کارکرد مدرسان تأثیر مستقیم داشته است. 

همچنین وضعیت معیشتی مدرسان و نحوه دریافت حقوق 
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ارس، کارهای جانبی و ارتباطات ها نیز تابعی از نوع مدآن

ن نامه و فرامیها بوده است که معموالً مطابق رشایط وقفآن

های مدرسان گرفت. انواع کارکردصادره از دربار صورت می

بسته به نوع شغل و ماهیت تدریس داشته و تدریس در 

مدارس دینی خصوصاً در سطوح باال نیازمند دانش مذهبی 

های جانبی مانند در حد اجتهاد بوده است و در کنار آن کار

وعظ و خطابه و مناصب مذهبی مانند احتساب و قضاوت 

کرده است. در بُعد سیاسی نیز یکرد مذهبی را تقویت میرو

عالوه بر در اختیار داشنت مناصب سیاسی مانند صدر، 

برخی ارتباطات سیاسی با امراء و رجال و مشاغل خاصی 

ها را مانند مدرس خصوصی برای شاهزادگان نقش آن

تر کرده بود. در زمینه علمی نیز هرچند برای تدریس باید پررنگ

داشتند، اما برخی از این مدرسان در زمره مکفی می دانش

دانشمندان بزرگ زمان خود محسوب و موردتوجه پادشاهان 

تواند الگویی برای مطالعات بعدی در بودند. این پژوهش می

های تاریخی بوده و راه را بررسی کارکرد مدرسان در دیگر دوره

تعامالت تری مانند مطالعه کارکردها و برای مطالعات وسیع

 مناید.متقابل طبقات اجتامعی عرص تیموری هموار می

 فهرست منابع

بررسی (. »1393هفشجانی، صدیقه. )ابراهیمی .1

«. ق(912-782موقوفات نهاد آموزش در دوره تیموریان )

 . اصفهان: دانشگاه اصفهان.نامه کارشناسی ارشدپایان

. یآثار و رشح احوال جام (.1378خان. )زاد، اعلیافصح .2

 راث مكتوب.یتهران: م

. معامری تیموری در خراســان(. 1386اوکین، برنارد. ) .3

 های اسالمی.ترجمه علی آخشینی. مشهد: بنیاد پژوهش

(. 1395الله متدین. )محبوبه؛ و حشمتآهنگری،  .4

بازاندیشی در کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر پایه تحلیل »

. «قرن چهاردهم پذیری مدارس دوره تیموری تا ابتدایاجتامع

 .16-5(، 4. )شامره هرنهای زیبا

کوشش . بهمنشأاالنشاء .(1357الواسع. )باخرزی، عبد .5

 فرخ. تهران: دانشگاه تهران.الدین هامیونرکن

-)نامه کاشان به سمرقند از(. 1375) باقری، محمد. .6

 تهران: علمی .پدرش( به کاشانی جمشید الدینثغیا های

 .فرهنگی و

(. 1392عبدالرفیع رحیمی. )و  ؛محسن، پرویش .7

هرات عهد تیموری و نقش آن در شکوفایی و های کتابخانه»

. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان«. شعلم و دان ءارتقا

 .28-7(،8)شماره 

آشنایی با معامری اسالمی (. 1385پیرنیا، محمدکریم. ) .8

 .. تهران: رسوش دانشایران

 کامل دیوان (.1363عبدالرحمن. ) الدینجامی، نور .9

 .پیروز . تهران:جامی

آموزشنامه: فرهنگ  (.1388الدین. )جامعه، بدر .10

گزارش و پژوهش محمدحسین . فرادهی و فراگیری در اسالم

 ساکت. تهران: نرشنی.

 زبده. (1380) الله.لطف بن اللهابرو، عبد حافظ .11

. تهران: 5سید جوادی. ج حاج کامل سید . تصحیحالتواریخ

 اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت

های دورۀ منشآت(. »1397آبادی، ابوالفضل. )حسن .12

. گنجینه اسناد«. تیموری )بر اساس تحلیل منشأاالنشاء(

 .25-6(، 4)شامره 

های مایهساختار و نقش(. »1388خزایی، محمد. ) .13

مطالعات هرن «. مدارس دوره تیموری در خطه خراسان

 .78-59(، 11. )شامره یاسالم

(. 1339الدین. )هامم بن الدیناثخواندمیر، غی .14

 . تهران: کتابخانه خیام.)تکمله( تاریخ روضة الصفا

 تاریخ (.1362الدین. )هامم بن الدینخواندمیر، غیاث .15

کوشش محمد . بهبرش اخبار افراد فی السیر حبیب

 کتابخانه خیام.: دبیرسیاقی. تهران

 (.1372الدین. )هامم بن الدینخواندمیر، غیاث .16

 قانون و االخبار خالصه ضمیمه خامتهبه ؛مآثرامللوک

 موسسه خدمات ن:محدث. تهرا میرهاشم . تصحیحهامیی

 رسا. فرهنگی

 تاریخ. (1380الدین. )هامم بن الدینمیر، غیاث خواند .17

 محمود . تصحیحبرش اخبار افراد فی السیر حبیب

 .خیام کتابفروشی دبیرسیاقی. تهران:

آموزش در ایران در قرن نهم » (.1390ذرنوخی، مریم. ) .18

. نامه کارشناسی ارشدپایان«. هجری )تیموریان و ترکامنان(

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
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. راقم تاریخ(. 1380) رشیف. سمرقندی، میرسید راقم .19

 دکرت موقوفات بنیاد ن:ستوده. تهرا منوچهر کوششبه

 .افشار محمود

دستاوردهای علمی بررسی (. »1395رحم خدا، رقیه. ) .20

. )شامره تاریخنامه خوارزمی «.و فرهنگی شاهرخ تیموری

12،)99-116. 

نهاد آموزش در عرص (. »1383نافچی، ریحانه. )رئیسی .21

. دانشگاه نامه کارشناسی ارشدپایان«. حکومت تیموریان

 های خارجی.الزهرا تهران، دانشکده تاریخ ادبیات و زبان

 روضات (.1339مد. )مح الدیناسفزاری، معی زمچی .22

 کاظم محمد . تصحیحمدینه هرات اوصاف فی الجنات

 .تهران دانشگاه . تهران:1امام. ج

منشآت  (.1398محمد. ) الدیناسفزاری، معی زمچی .23

 تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس. .اسفزاری

. امیر علیشیر نوایی و روزگار او(. 1395سابتنلی، ماریا. ) .24

 عباسی. مشهد: طنین قلم.ترجمه جواد 

تاریخ مدارس ایران از  (.1364زاده، حســین. )سلطان .25

 آگاه.. تهران: دارالفنون عهد باستان تا تأسیس

 مطلع(. 1365) عبدالرزاق. الدینسمرقندی، کامل .26

. 2الهور. ج . تصحیح محمدشفیعبحرین مجمع و سعدین

 .الهور گیالنی رشت: چاپخانه

. و ابوطاهر خواجه لیل؛عبدالج بن سمرقندی، محمد .27

 و مزارات تاریخ در سمریه: دو رساله و قندیه (.1367)

جا: موسسه افشار. بی ایرج کوششبه. سمرقند جغرافیای

 .جهانگیری فرهنگی
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