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  مدارس نظامیه، نخستین مراکز آموزش عالی در اسالم

  سید مرتضي موسوي

 ١١شماره  - ١٣٧٣پاییز  ،مصباح 

...............................................  

 چکیده

اگر چه انگیزه نخستین پیدایش و چگونگى ایجاد مدارس با امر آموزش و پرورش در اسالم به خوبى روشن نیست لکن بر طبق 

اداره آنھا توسط خود مردم مشمول امور عام .شده است شواھد تاریخى این مراکز کامال خصوصى و غیر دولتى ایجاد و اداره مى

  .المنفعه بوده و لذا بخشى از موقوفات در اسالم، پشتوانه این حرکت فرھنگى علمى بوده است

س نظامیه توسط خواجه نظام الملک توسى آغاز شد که تکامل این مدارس در نیمه دوم سده پنجم ھجرى قمرى با تأسیس مدار

  .در طول سه قرن منشأ آثارى بوده و در تاریخ اسالم خود نمایى کرده است

سیر اندیشه بنیانگذار آن خواجه نظام الملک توسى و تعصبات مذھبى این رجل سیاسى در انحصارى نمودن این مدارس به 

اھداف خاص سیاسى، مذھبى و دولتى، سبب فعل و انفعاالتى در این برھه از تاریخ  مذھبى خاص و تربیت نیروھاى انسانى براى

  .پردازیم بوده که در این مقاله به ارزیابى آثار مثبت و منفى این سلسله مدارس مى

 مقدمه

گرفت، از آنجا پس از خالفت عباسیان و غلبه امیران شیعى مذھب آل بویه بر بغداد، مذھب اھل تسنن در آستانه اضمحالل قرار 

که بیشتر اھالى بالد اسالمى سنى مذھب بودند و مرکز خالفت و محور حیات حکومتھاى مسلمان، بغداد بود، در این فاصله، یعین 

با ورود .اواخر خالفت عباسیان تا اواخر حکومت شیعى مذھب آل بویه، این کانون رو به سردى گذارد و ضعف آن به تمام بالد رسید

سلمان و سنى مذھب سلجوقى بار دیگر این مرکزیت، حیاتى تازه یافت و خلیفه بغداد موفق شد از نو تسلط روحانى ترکان تازه م

  .خود را بر ممالک تحت پوشش بر قرار سازد

ه، ق با دستگیر ملک رحیم دیلمى آخرین پادشاه آل بویه در عراق و خلع او از  ۴۴٧طغرل بیک، سردار بزرگ سلجوقى در سال 

خلیفه نیز به فرمانروایى سلجوقیان دلخوش شد و به سبب .و سلطنت، زمینه را براى تسلط خلیفه عباسى آماده ساختحکومت 

به گفته راوندى مورخ عھد سلجوقى، طغرل چون . حمایت آنان، که پیرو اعتقادات او بودند، سلطه روحانى خلیفه نیز تأمین گردید

آلپ ارسالن که حکومت خراسان را به عھده داشت به .ود را به جانشینى خود برگزیداش سلیمان بن دا فرزندى نداشت برادر زاده

کمک برخى از امیران سپاه بر برادرش شورید و به تدبیر خواجه نظام المک توسى خود را به رى رسانید و به سرکوبى و دفع 

را به دست گرفت و مانند عمش طغرل،  حکومت)ه، ق ۴۶۵-۴۵۵(او به عنوان دومین پادشاه سلجوقى.مدعیان سلطنت فائق آمد

براى اعتالى مرکزیت خالفت به طرفدارى از خلیفه سعى بلیغ به این وسیله قرابت و روابط بین خاندان سلجوقى و خاندان عباسى 

ر در این دوره دھساله حکومت آلپ ارسالن، خواجه نظام الملک توسى با حسن تدبیر کھک به کار بست و د. را استحکام بخشید

پى فتوحات و پیروزیھاى پى در پى با جانبدارى از خالفت عباسیان و با گسترش قلمرو اسالم، اعتالیى در خور توّجه به اسالم 

بخشیدند تا جایى که مورخان اسالمى عموما براى سلسله سلجوقى منزلتى عظیم در اسالم قائلند تا جایى که آن را دومین 

 )١. (اند سده اول دانسته دولت خلفا در عھد بنى امیه در حکومت و دولت مقتدر اسالمى بعد از
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  شرح حال مختصرى از خواجه نظام الملک توسى

طغرل اگر چه سردارى شجاع و با ایمان بود لکن از علم بھره چندانى نداشت، بنابراین اداره امور کشور و سیاست و قوانین، دیوان 

سختگیرى کندرى نسبت . ى از دبیران ایرانى به نام عمید الملک کندرى سپرده بودرا به یک-که آن روز به وزارت معروف بود-و دفتر

به شافعیان و اشعریان خراسان یکى از عوامل مؤثر در تأسیس مدارس شافعیه بویژه مدارس نظامیه توسط رقیب سر سخت و 

  )٢. (جانشین او خواجه نظام الملک توسى بوده است

افعى و در اصول پیرو اشعرى بود و به عکس عمید الملک کندرى یک حنفى مذھب متعصب بود خواجه نظام الملک در فقه، تابع ش

از آنجا که خلیفه بغداد نیز به خاطر پا فشارى .کرد و با اشعریان مخالفت شدید داشت که ھمواره از امام شافعى به زشتى یاد مى

شت، و وجود عوامل دیگرى که مجال بررسى آن نیست، عمید الملک درباره ازدواج دخترش با طغرل بیک دل خوشى از او ندا

سعایت و کوششھاى خواجه نظام الملک نزد شاه جوان مؤثر افتاد و با تسلط کاملى که وى بر افکار و روحیات شاه جدید داشت، 

از برانداختن  خواجه نظام الملک پس.توانست به زودى بر رقیب خود فائق آید و براى ھمیشه او را از صحنه سیاست خارج سازد

خواجه که . رقیب خود عمید الملک، با ھوش و ذکاوت خاصى که داشت اختیار امپراتورى وسیع سلجوقى را در دست گرفت

عنصرى مذھبى بود و دوران جوانى خویش را در راه کسب علم و دانش سپرى ساخته بود، ھمواره سیاست خویش را بر مبناى 

  .کرد مذھب پیاده مى

ر کتابھاى تاریخى آمده است، پس از کسب مقدمات علوم و آداب تعلیم و تربیت نزد پدرش در سن یازده سالگى ھمان گونه که د

سپس در اصفھان از محضر محمد بن مھریز دادیب و ابو منصور شجاع بن على بن شجاع در نیشابور، . زبان عربى و قرآن را آموخت

البطر در مرو، بنا به نوشته محمد بن منور از محضر شیخ ابو سعید ابو الخیر، و بنا  از ابو القاسم قشیرى در بغداد، از ابو الخطاب بن

تذکرة الحفاظ از ابو على حسن بن احمد بن جعفر بلخى در بلخ، و در حلب از ابو الفتح احمد بن  به نوشته شمس الدین ذھبى در

 .ھاى علمى فراوان برده است حلبى بھره

وزگارى را در خدمت علما و فقھا و مالزمت با اھل علم در بالد مختلف به سر برد و در تحصیل علوم بدین سبب خواجه نظام الملک ر

سپس با اھل سیاق و صاحبان قلم در امور دیوانى در آمیخت و در این فنون نیز متبّحر .و اکتساب فضایل به حّد کمال رسید

  )٣. (شده است ب و انشا در زبان پارسى و تازى یافت نمىاند در زمانش ماھرتر از او در صناعت حسا گردید؛چنانکه گفته

اى که عمید المک در مخالفت با شافعى و اشعرى در خراسان به راه انداخته بود، ھمواره باعث رنج خواجه بود لذا در نخستین  فتنه

ترک وطن شده بودند به خراسان باز  اقدام وزارتش آتش این فته را خاموش کرد و بزرگان شافعى را کھردر نتیجه این بلوا ناگزیر به

ه، ق امام الحرمین جوینى را به ریاست و تدریس در آنجا  ۴۵٠تا  ۴۴۵خواند و با تأسیس مدرسه نظامیه نیشابور بین سالھاى 

  .مأمور نمود

ت سلجوقى را، رفته رفته نظر سلطان را نیز به فضیلت علم و عالم معطوف ساخته، براى پیاده نمودن ھدفھاى خویش، مرکز حکوم

  .که قبال در نیشابور و رى بود، به اصفھان منتقل کرد

  مدارس نظامیه

ه، ق به تأسیس مدرسه  ۴۵٧خواجه پس از بازگشت به اصفھان بزرگترین نقشه خود را در سیاست مذھبى طرح نمود و در سال 

  )۴. (بزرگ و با شکوه نظامیه در بغداد ھمت گماشت
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تور خواجه نظام الملک در سرزمینھاى شرقى اسالم و قلمرو سلجوقیان تأسیس گردید، ظاھرا بر مدارس و مراکز علمى که به دس

یکى مراکزى که در حکم مدارس ابتدایى و متوسطه این عصر بوده و عموما در شھرھاى کوچک و پر جمعیت دایر :دو گونه است

زش عالى امروزى بود که با امکانات وسیع و تشکیالت ھا و مراکز آمو شده است و دیگرى مدرس بزرگى که به منزله دانشگاه مى

 .بود و به دلیل انتساب به نظام الملک، این مدارس به عنوان نظامیه مشھور گردیدند  ترى تأسیس کرده گسترده

چنانکه گذشت، خواجه، مسلمانى متعصب بود لکن پادشاھان سلجوقى که غالبا حنفى مذھب بودند از تعصب برى بودند و 

  .داشتند ھاى مختلف کمال تسامح را روا مى به مذاھب و فرقهنسبت 

اى بنا کرد در محله کران و چون خواستند بنویسند  سلطان ملکشاه سلجوقى در اصفھان مدرسه:نویسد مؤلف تجارب السلف مى

خیر را براى  اگر چه من حنفى مذھب ھستم لکن این بناى:که در این مدرسه کدام طایفه باشند، از سلطان پرسش شده گفت

بنویسید که اصحاب .اى را ممنوع و محروم داشتن وجھى ندارد ام، قومى را محفوظ و مخصوص کردن و طایفه خداى تعالى ساخته

خواستند که نام امام ابو حنفیه را قبل از نام امام شافعى بنویسند .ھر دو امام در این مدرسه ثابت باشند على التساوى و التعادل

عاقبت بر آنه .فرمود تا خواجه رضا نباشد ھیچ ننویسید ملک نگذاشت و مدتى آن کتابت موقوف ماند و سلطان مىخواجه نظام ال

. امامى االئمه صدرى االسالم وقف کرد؛خالصه اینکه اسم ھیچیک ازدو امام را نبردند.آن را بر پیروان دو امام:قرار گرفت که بنویسند

)۵(  

رت عجیبى از دیگر مذاھب در دل داشت و ھمواره در فکر نابودى آنھا و اشاعه و رسمین بر عکس ملکشاه، خواجه، کینه و نف

شود که به علت گذارندن روزگار  اش چنین استنباط مى از محتواى عقائد او در کتاب سیاستنامه.بخشیدن به مذھب شافعى بود

است مذھبى سلطان محمود غزنوى قرار داشته، جوانى در درستگاه غزنویان و اشتغال به امور دیوانى به شدت تحت تأثیر سی

  .بویژه اینکه سلطان محمود و جانشینان وى در زمینه تعصبان مذھبى بسیار سختگیر و با عقاید مخالفان به شدت در ستیز بودند

ولى بعدھا به آنچه پیداست اینک آموزش و پرورش در اسالم مانند جوامع دیگر در ابتدا، امرى کامال خصوصى و غیر دولتى بوده 

ھاى مصرف خیرات و میرات  علت فضیلت آن طبعا مشمول امور عام المنفعه مورد توّجه اسالم واقع شده است و قھرا یکى از راه

  .ھم ھمین بود

اسط شد تا او این مکاتب و مدارس از راه وقف تأمین مى  بنابراین، خیر اندیشان، امالک خود را وقف این امور ساخته و تا حدود زیادى

 )۶. (شدند قرن چھارم ه، ق که بیشتر مدارس و جوامع علمى از راه موقوفات اداره مى

تأسیس مراکز تعالیماتى .در قرن پنجم بود که مراکز علمى در نقاط مختلف جھان اسالم با فعالیتھاى علمى مشغول به کار شدند

  .، اصفھان، نیشابور، رى و آمل به وجود آمددر شھرھاى مصر، بلخ، مرو، طبرستان، ھرات، بصره، موصل)نظامیه(بزرگ

ھاى  ھا و تأسیس آنھا در قرن پنجم حاصل شد و توجه کاملى که به تمام جنبه پیشرفت و تکاملى که در اداره امور نظامیه

 ساختمانى، آموزشى، مالى، پژوھشى طالب و امر نگھدارى، خوراک، پوشاک و مسکن استادان نیز صورت گرفت، ھنگى از جمله

  .محسنان آموزشى این قرن در تاریخ به شمار آمده است

این توسعه و شکوفایى باعث شد تا دز اى قرن فعالیتھاى آموزشى، سیستم پیدا کرده، مسیر رشد خود را پس از ھمکارى 

ى قمرى باز ھا را در قرن ششم ھجر دانشمندان و تحمل مسافرتھا بویژه در بالد شرق اسالمى بپیماید و راه تکامل این مدرسه

  .کند
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به ھر صورت، استعمال کلمھمدرسھبه معناى اصطالحى خود در برابر کلمه مکتب قرار گرفت که مکتب محل آموزش، خواندن و 

. نوشتن از لغت و کتابت است و مدرسه محل تدریس و اسم مکان از درس است و تدریس و تّدرس بعد از کتابت است

ھا و مراکز تدریس مانند  ھا و دار الشفاھا، رصد خانه رورش اسالمى حتى به بیت االدویهکلمھمدرسھدر فرھنگ و تمدن و آموزش پ

مسجد و مدرسه -در تاریخ آموزش و پرورش در اسالم.شده است مساجد بزرگ، که مراکزى براى تعلیم و تعلم بودند نیز، اطالق مى

شده و در مسیر  مات دینى و اخالقى نوعا از مساجد آغاز مىدر بسیارى از موارد بر یکدیگر اطالق شده است، به این علت که تعلی

مساجد در اسالم مراکز مھم و پایگاه اصلى مذھبى و دینى بود که نشر .کرد تکامل، مکان و موضع موقعیت خاص خود را پیدا مى

  )٧. (علم و ادب در آغاز از آنجا شروع گردید

  مدارس شافعى

دوره ابتدایى و متوسطه، که .از مدارس زد  ھبى خویش دست به تأسیس دو سلسلهگفتیم خواجه براى پیاده کردن سیاست مذ

تعداد این مدارس چنان زیاد بود که به نوشته .نامیدند مى»شافعى یا شافعیه«شد و آن را  بیشتر به شکل مکاتب قدیم اداره مى

خواجه در : نویسد تجارب السلف نیز مىمؤلف .اى بوده است سبکى در ھر شھرى از شھرھاى عراق و خراسان خواجه را مدرسه

آید  اقطار عالم از بغداد و بصره و اصفھان و ھرات تا اقصاى بالد روم مدرسه ساخته استو ھمچنین از نوشته طرطوشى چنین بر مى

فقھا و که بین مراکز علمى که به دستور خواجه تأسیس شده بود، تفاوتى وجود داشته است چنانکه خواجه دارالعلمھا را براى 

 )٨. (مدارس را براى علما و رباط را براى زّھاد بنا نھاده بود

یکى توجه و عالقه خاصى که این عنصر :عواملى که خواجه را به تأسیس این مدارس وادار نمود، زاییده ھمان دو اصل کلى بود

ایت و جانبدارى سر سختانه او از دوم حم.نگریست مذھبى متعصب به علوم دینى داشت و اصوال ھر موضوعى را بادید مذھبى مى

  .مذھب شافعى و اشاعه طریق اشعریان بود

خواجه نظام الملک در حالى به مسند صدارات دست یافت و صاحب نفوذ در دولت سلجوقى و خالفت عباسى گردید که پیروان 

اى به سر  عیت سخت و آشفتهمذھب شافعى در اثر تعصبات و سختگیریھاى وزیر حنفى مذھب قبلى، عمید الملک کندرى، در وض

دریغ پادشاھان و  بردند و چون در آن دوران خواجه بخوبى تجربه کرده بود که مذھب حنفى با کوشش وزیر وقت و حمایت بى مى

خلفاى حنفى مذه روز به زوز رشد یافته و پیشرفت چشمگیرى داشته است و علما و فقھاى این مذھب سخت مورد توّجه اربابان 

با تأسیس مدارسشافعیھونظامیھضعفى که متوجه .اند، لذا عمال ھمین شیوه را براى تقویت مذھب خویش برگزید دولت بوده

  .مذھب شافعى شده بود از بین برد و در این راه ھمه امکانات مادى و معنوى خود را در انحصار شافعى مذھبان قرار داد

  مدارس نظامیه

دشمنان بر جسته و بزرگ شیعه اثنى عشریه و  شافعى و طریقه اشعرى ازخواجه نظام الملک ضمن تعصب شدید به مذھب 

دانست و تا آنجا که توان داشت به کمک و قدرت سلجوقیان، مخالفان خالفت را  وى خالفت بنى عباس را بر حق مى.اسماعیله بود

د که جامع االزھر مصر تا چه اندازه در دی او مى.تار و مار ساخت و براى پیشگیرى نفوذ فاطمیان آنچه در توان داشت به کار بست

اشاعه تبلیغات شیمى توفیق یافته یا دیگر مراکز علمى چه نقشى در جامعه دارند، لذا خواجه اعتقاد داشت که پیروزیھاى نظامى 

شده،  که در سایه درایت و ذکاوت او براى سلسله سلجوقى به دست آمده و از دشمنان مذھب شافعى توان استیالى آنان گرفته

کافى نیست بلکه باید آنان را از طریق فرھنگى و تبلیغاتى نیز مغلوب نمود و در این مبارزه با اسلحه آنان باید به جنگ دشمن رفت 

کنند باید کمک جست؛از اینرو به فکر ایجاد مراکز بزرگ علمى فرھنگى و آموزشى افتاد  و از ھمان روشى که خود آنان استفاده مى

 )٩. (س نظامیه با این انگیزه تأسیس شدو بدینسان مدار
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ترین تذکره  ھا و کیفیت بنا و تأسیس و آغاز و انجام آن احصا نشده است لکن قدیمى اگر چه در ھیچ یک از منابع تاریخ تعداد نظامیه

صل، و ھرات نام نظامیه در شھرھاى نیشابور، بغداد، بلخ، اصفھان، بصره، مرو، آمل، طبرستان، مو ٩نویس تاج الدین سبکى از 

اى که ذکر شد، پر فسور کانپور ھندى نویسنده کتاب زندگانى خواجه نظام الملک به دو نظامیه دیگر  اضافه بر نه نظامیه.برده است

  )١٠. (در شھرھاى توس و خوزستان نیز اشاه نموده است

در زمان سلجوقیان به وجود آمد، مدارس  اگر چه قبل از تأسیس سلسله مدارس نظامیه، که با ابتکار خواجه نظام الملک توسى

دیگرى نیز بوده است اّما آنچه مسلم است نخستین زادگاه مدارس اسالمى خراسان و بخصوص شھر کھنسال نیسابور بوده 

  .است

ور در نام نیشاب) ١١. (گردد بنا به شواھد تاریخى فراوان، سابقه تأسیس مدرسه در بالد خراسان به نیمه اول قرن چھارم باز مى

در این شھر تعداد مدارس و مساجد و ساختمانھاى .درخشد بالد خراسان به منزله یک شھر علمى مذھبى بر تارک تاریخ مى

خاقانى و دیگران در این شھر   مذھبى و عام المنفعه فراوان بوده است و علماى بزرگى چون امام محمد یحیى نیشابورى، ممدوح

 .اند منصب قضا و فتوى داشته

ه، ق غارت کرده،  ۵۵۴غزان پس از غلبه بر سنجر و اسارت او، دارالملک مرو را به سال :نویسد در این باره مى»مؤلف راحة الصدور«

دیوارھا خراب کردند و .سپس به نیشابور روى نھادند و چندان کشتند که کشتگان در مسجد جامع منیعى در خون ناپدید شدند

عراق و خراسان را بکشتند و در شھرى چون نیشابور، آنجا که مجامع انس و مدارس علم و  مساجد بسوختند و یحى سرور ائمه

کتابخانه . کسانى را در مسجد عقیل، که مجمع اھل بود، بکشتند.محافل صدور بود، مراعى اغنام و مکامن وحوش و ھوام شد

در این فتنه پنج کتابخانه به تاراج رفت و .دندمعظم آن را با ھشت مدرسه از حنفیه و ھمده مدرسه از شافعیه بکلى خراب کر

  )١٢. (کتابھاى آن به نازلترین بھا به فروش رسید

در دیگر بالد اسالمى نیز مدارس متعدد بوده که به علت عدم جامعیت و مکزیت آنھا، امروز شناسنامه روشنى از آنھا در دست 

  :درخشند، عبارتند از نظامیه در تاریخ مى نیست؛از جمله مراکزى که با عنوان برجسته و ممتازى قبل از

در عصر شاپور اول و قبل از ظھور اسالم در شھر جندى شاپور واقع در شمال غربى :مرکز علمى و درمانى جندى شاپور-١

اى بر تاریخ علم، این مرکز علمى و درمانى به صورت  خوزستان تأسیس گردیده بود و بنا به نوشته سارتن در کتاب مقدمه

  .کرده است ھاى امروزى ایفاى نقش مى شگاهدان

یکى دیگر از مراکز مھم علمى در دوره اول عباسى بیت الحکمه یا خزانة الحکمه بغداد بوده است که موجبات :بیت الحکمه بغداد-٢

  .تکمیل و توسعه یافت)ه، ق ٢١٨-١٩٨(تأسیس آن در زمان ھارون الرشید فراھم شد و سپس در زمان پسرش، مأمون

بانى آن .ه، ق عمال آغاز به کار کرد ٣۶١ه، ق بنا گردید و در  ٣٩۵جامع االزھر بنا به نوشته مقریزى در سال :امع االزھر مصرج-٣

خلیفه فاطمى مصر بوده است و علت نامگذارى آنبه االزھر به خاطر انتساب به ...ا سردار لشکر المعز لدین) سیسلى(جوھر صقلى

ھنوز ھم پس از گذشت قرنھا موجودیت خود را حفظ نموده، و ھر  این مرکز.بر اسالم بوده استدخت گرامى پیام)س(حضرت زھراء

 .زمان به شکلى خاص در آمده و تا کنون دستخوش تغییرات و تحوالت عظیمى گردیده است

و االزھر  ھدف اصلى از تأسیس این جامع علمى و مذھبى، ترویج علوم دینى و اشاعه شعائر مذھبى اسماعیلیان بوده است

ھا و روش معمول در نظامیه به خاطر رقابت و تحت  بزرگترین مؤسسه علمى و مذھبى پیش از نظامیه بغداد بوده، که بیشتر برنامه

  .الشعاد قرار دادن شھرت آن اعمال شده است
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د، خواجه نظامى الملک، چنانکه قبال خاطرنشان گردید، توفیقى که این مرکز در تبلیغ و اشاعه مذھب اسماعیلى حاصل نموده بو

وى کوشید طریقه اھل سنت و جماعت را در برابر .بزرگترین دشمن این فرقه، را به تأسیس مدارس بزرگ نظامیه وادار کرد

از این رو تأسیس جامع االزھر در قرن چھارم ھجرى و نظامیه بغداد در قرن پنجم .ھاى شیعه بویژه فاطمیان مصر تفویت نماید فرقه

  )١٣. (ز مظاھر رقابتھاى شیعه و سنى و اختالفات شدید این دو فرقه با یکدیگر بوده استھجرى یکى ا

بیشترى .درمانى عضدى در بغداد پیش از نظامیه شھرت جھانى داشته است-بیت الحکمه بغداد و مرکز علمى:دارالحکمه قاھره-۴

پذیرش دانشجو و طالبان علم با استفاده .اند کامل داشتهاین مراکز علمى نسبت به پیروان دیگر مذاھب و عقائد بانیان آن تسامح 

اى و مذھبى حتى استخدام استادان بیگانه در این جوامع تا تدودى متداول بوده است تا جایى ک جامع االزھر  از علوم غیر فرقه

ار ارسطو و افالطون در تدریس و بوده از فلسفه یونانى و افک)ع(براى اثبات برھان و ادله دعوت خویش که جانبدارى از ائمه طاھرین

تدّرس مدد گرفته است، اّما در نظامیه بغداد، به عکس این روش و به خاطر جانبدارى از خالفت عباسى و حفظ حوزه حکومت 

در مدارس نظامیه، آزادى اندیشه و .شد و فالسفه قدرت خود نمایى نداشتند سلجوقى با اشاعه علوم فلسفى شدیدا مبارزه مى

از تدریس منطق تنھا به خاطر آشنا ساختن فقھا به فنون . قیده محکوم بود و تنھا توجه به علوم قدیمه و سّنتى معمول بوداظھار ع

شد تا از این رھگذر افرادى زبر دست به منظور مناظرات و مجادالت مذھبى و غلبه عقائد  مبارزه و جدل تا حدودى استفاده مى

  .مخالف تربیت شوند

 نظامیهویژگیھاى مثبت 

مذھبى، که تأسیس شده بود، حدود سه - به تصدیق اغلب مورخان، مدارس نظامیه با توجه به عوامل و غرضھاى خاص سیاسى

تا قبل از نیمه دوم قرن پنجم اغلب مدارس اوال دولتى نبودند، ثانیا به صورت .قرن منشأ تأثیرات مثبت و منفى در قلمرو اسالم شد

ھزینه این مکاتب یا بطور شخصى و اعانات .شد چند شاگرد و یک یا دو استاد براى تدریس اداره مىمکتبخانه خصوصى و محدود به 

محیط بسته و محدود این مراکز سبب شده بود .شد و یا بخ خاطر مصداق عامل المنفعه بودن آن مشمول قسمتى از موقوفات مى

. شد مذھبى بغیر طالبان علم آموخته نمى-ده و مبانى علمىمذھبى آن بى اطالع بو- تا مردم از سیر حرکت و احیانا آثار علمى

)١۴(  

  ایجاد و انعقاد مجالس وعظ و خطابه و مناظره-١

یکى از ویژگیھاى مھم پیامبران .ھاى گسترش و اشاعه مذھب یا فرھنگ و موضوع علمى ھنر تلیغ آن است ھمواره یکى از راه

چنانکه امروزه نیز از مباحث آزاد و ایجاد میزگرد و مناظرات و .فھم مردم بوده است الھى نیز تبلیغ مبانى دینى به لسان قوم و زبان و

فرھنگى جامعه براى سھولت فھم عامه مردم، طرحى منطبق با زمان ارائه -یا به تصویر کشیدن موضوعى از موضوعات علمى

مین موضوع سبب اقبال دولتمردان و توجه عامه ھ.نظامیه اولین مرکز علمى بود که در آن زمان چنین طرحر را ارائه داد.دھند مى

بنابراین آوازه آن موجب جذب مدرسان، محققان و دانش پژوھانى چون ابو الخطاب و ابن عقیل حنفى مذھب .مردم به نظامیه شد

  .در عصر خود گردید و بدینسان نظامیه در جھان اسالم شھرتى بسزا یافت

  رشد علوم دینى و تقویت شافعى-٢

نظام الملک عالوه بر به کارگیرى تمام امکانات مادى و معنوى که در اختیار دشات، براى تعالى بخشیدن به طریقه اھل خواجه 

تمھیدات الزم نسبت به جلب نظر پادشھان سلجوقى و خاّصه بغداد ھمت گماشت و   سنت و در نھایت مذھب شافعى با تمام

شدت فعال شدند تا جایى که در این عصر کتابھا در علم خالف نوشته شد و علم  ھا به عنوان کانون تشکیالتى این فکر به نظامیه
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استادان و مدرسان در فن خطابه و جدل سر آمد عصر خود شدند و فقھا در اثبات مذھب شافعى .کالم به منتھاى رشد خود رسید

 .مجھز و مسلح شدند

ھمچنین امام .امام الحرمین و المستصفى غزالى نوشته است بان خلدون مھمترین تألیفات متکلمان را در اصول فقه، البرھان

ابو اسحق مدرس بزرگ نظامیه در فن مناظره و .الحرمین کتاب مغیث الخلق فى اختیار الحق را در فضیلت مذھب شافعى تألیف کرد

امام محمد غزالى .دارنددانست که مسلمانان سوره فاتحه را از بر خالف، خود یتى بود عظیم و گویند مسائل خالف را چنان مى

بزرگترین فقیه و مصنف از متفکران مشھور جھان اسالم در جوانى کتاب المنتحل فى فن الجدل را نوشت و کتابھایى از 

  )١۵. (بسیط، وسیط، وجیز، خالفه در ھمان زمان، تألیف و از کتب مھم فقه شافعى گردید:قبیل

  اعتالى علم و شئون عالم-٣

و عدم آگاھى پادشاھن نسبت به مقام علم و عالم از یک سو و از سویى دیگر اوج تشنج و تعصبات در دوران گذشته، جھل 

ھاى خونین رقیبان آب و خاک، مراکز علمى و  در ھجوم پادشاھان و بیگانگان یا در تسویه.اى موجبات انحطاط علم شده بود فرقه

در (این قوم خون آشام، دامنه خونریزى را به آنجا کشیدند که در حمله وحشیانه مغوالن،.ھاى فراوانى دیدند علماى دین صدمه

زن و مرد و پیر و جوان را از دم تیغ گذارندند و حتب بر سگ گربه شھر ابقا نکردند و براى کشف دفاین و خزائن، )ه، ق ۶١٨سال 

ورى، و ممدوح خاقانى، را به وضع تمامى ابنیه و عمارات شھر را با خاک یکسان کردند یا در جایى دیگر امام محمد یحیى نیشاب

  )١۶. (فجیعى به قتل رسانیدند

نقش نظامیه و کوششھاى خواجه نظام الملک نزد پادشاھان و خلیفه عباسى آنان را به نیاز مبرم وجود چنین مراکز و طبقه فقھا و 

و   دیدند، مدّرسان به شدت در خطز مى اى که آنان سلطه و عنوان خود را به منظور مبارزه بر ضد تبلیغات فرقه.علما معطوف ساخت

رفته رفته عالمان دین در اجتماع داراى نفوذ بسزایى تا جایى که .خطباى این فن را از عالیترین مزایاى اجتماعى برخوردار ساختند

 .ردندوقتى قائم خلیفه عباسى از دنیا رفت، مردم نظر ابو اسحق، فقیه بزرگ نظامیه را در انتخاب خلیفه جدید قبول ک

خود این مجموعه و استادان و مدرسان نیز صبغه تربیتى و احترام به علم و عالم و حفظ شأن و جایگاه عقیدتى این طبقه را چنان 

ترسیم کردند تا جایى که وقتى امام الحرمین وفات یافت، چھار صد تن از بزرگان علم و ادب، از جمله امام محمد غزالى این نابغه 

ر زمره شاگردان او بودند، در عزایش شورشى عجیب به پا کردند، منبرش را شکستند، بازارھا را بستند و تا یک شھیر اسالم، که د

  )١٧. (ماه کسى عمامه بر سر نگذاشت و این شاگرادان وفادار قلم و دوات بشکستند و یک سال به اقامه عزا پرداختند

  سازمان مدارس ملى-۴

مدارس یا به تعبیرى مکاتب از ھر جھت خصوصى، محدود و کامال مجزاى از یکدیگر، ھر کدام با چنانکه بیان شد، در ادوار پیشین، 

شد  اى و بیشتر در خودر فھم ھمان استاد اداره مى سبک و سیاقى مخصوص بخود، استاد و شیوه تدریس ابتدایى، متون سلیقه

  .کردند ز وجود مىاى اندک ابرا که غالبا از ھر جھت در استضعاف و کیفیتى نازل و بھره

در نیمه دوم از سده پنجم با ابتکار خواجه نظام الملک درد استفاده از مدرسه به عنوان بھره گیریھاى سیاسى و تأثیر و اشاعه 

مذھب رسمى دولتى و ابطال عقاید و آراء مخالفان بویژه مبارزه با شیعه و فرقه اسماعیلیه، تّطورى جدید در ایجاد اینگونه مدارس 

  .ى به وجود آمددولت

پیدایش مدارس نظامیه و شھوت و اعتبار روز افزون آن در دنیاى اسالم حرکتى چشمگیر در زمینه تأسیس این گونه مدارس به 

وجود آورد، و موجب تحولى شگرف در مراکز علمى و مدارس قدیمه گردید بطورى که در سده ششم و ھفتم ھجرى در کشورھاى 
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شد که از مدارس دینى و علمى خالى باشد و به ھمین علت، این دوره را عصر اعتالى تمدن و  مىاى یافت  اسالمى کمتر نقطه

اند که با این شیوه تشکیالتى، سخن گزافى  مؤسس نخستین مدارس اسالمى ذکر کرده فرھنگ اسالمى خوانده، خواجه را

و گزینش استاد و دانشجو، پرداخت مستمرى  حقا مدارس نظامیه از حیث بنا ساختمان، مسائل رفاھى و بھداشتى، جذب.نیست

از یک انسجام ...ھاى آموزشى و تربیتى، تعلیم فنون جدل و خطابه و ھمچنین متون و مواد درسى، شیوه...و ھزینه تحصیلى و

 .خوبى برخوردار بود

براى ھر یک .ساخته بودندھاى متعدد براى اقامت شبانه روزى مدرسان و طالب در نظامیه بغداد  خواجه دستور داده بود حجره

براى  خوراک روزانه و مستمرى ماھانه تربیت داده و استفاده از این مدرسه را تنھا به پیروان مذھب شافعى اختصاص داده بود

ھیچکس حق نداشت به دلخواه و بدون اجازه .تعیین نموده بود) خدتمگذار(خادم)دربان(بواب)کتابدار(مدرسه، متولى، خازن المکتبه

مدرس مجبور بود مطابق وقفنامه .مدرسان باید صالحیتھاى علمى، اجتماعى، اخالقى، و مذھبى داشته باشند. تدریس کند در آن

آنگاه بر کرسى درس .مدرسه یا منشورى که به منزله اجازه تدریس وى بود به ھنگام تدریس از لباس مخصوص استفاده کند

مواد درسى محدود و مقصور بر فقه .نمودند ھاى او را براى طالب تکرار مى نشسته و به ھنگام القاى درس دو نفر معید، گفته

  .شافعى و ادب تازى و علوم قرآنى بود

اى کتابھاى مورد نیاز ھر یک را تأمین سوخت و  براى استفاده استاد و دانشجود کتابخانه مدرسه زیر نظر کتابدار با شرایط ویژه

ھا نھضت جدیدى در زمین مراکز علمى و فرھنگى در جھان  این ظوابط و برنامه.شده بود ھاى الزم در نظر گرفته روشنایى، ھزینه

  .اسالم ایجاد کرد که بحق بنیانگذار آن خواجه نظام الملک توسى بود

  الگو سازى در مراکز علمى و تأثیر در دانشگاه قدیم اروپا

تحول چشمگیرى در بھبود وضع .پیش از آن سابقه نداشت چنانکه شرح داده شد، در مدارس نظامیه قیود و ظوابطى حاکم بود که

 علمى و آموزشى و ارتقاى کیفیت و بھره بردارى اجتماعى مطلوبتر، سیستم و نظام بخشیدن به گزینش استاد و دانشجو، تأمین

آموزش عالى و  امکانات رفاھى و کمک آموزشى، ھمه و ھمه آن را در نظر اغلب مورخان و صاحبنظران به عنوان نخستین مراکز

صرف نظر از تحوالت داخلى در قلمرو اسالم از نظر نظام ادارى و آموزشى، تأثیرات .ھاى اسالمى به شمار آورده است دانشگاه

 )١٨. (ھاى قدیم اروپا شد ھاى علمى گذارده بود که موجب الگو گیرى دارالعلم اى در برخى از رشته ویژه

اب میراث اسالم یا آنچه مغرب زمین به ملل اسالم مدیون است، زیر نظر وى تدوین یافته، در آلفرد گیوم مدیر دانشکده کلھم، که کت

ھاى اسالمى در مشرق و  قبل از تأسیس دانشگاه:یکى از مقاالت خود با عنوان فلسفه و علم الھى در این کتاب آورده است

جوانانى بودند که .ا به پاى درس معلمى دانا برسانندنمودند تا سر انجام خود ر مغرب، برخى از محصالن فرسنگھا طى طریق مى

اى راجع به  در اینجا چند کلمه...آمدند تا خود را به معلم مطلوب برسانند بى ھیچ پول از اسپانیا به مکه، یا از مراکش به بغداد مى

یله خواجه نظام الملک توسى ابتدا دانشگاه معروف نظامیه در بغداد به وس:مناسب نباشد ھاى اسالمى ممکن است بى دانشگاه

ھاى دیگرى در نیشابور،  ه، ق تأسیس گردید و در مدت قلیلى دانشگاه ۴۵٧رفیق حکیم عمر خیان و وزیر آلپ ارسالن در سال 

پیله، و  ھاى بولنى، پاریس، من ترین دانشگاه قدیمى. المقدس، قاھره، اسکندریه، و جاھاى دیگر تأسیس شد دمشق، بیت

میالدى تأسیس شد و اولین دانشگاه عربى که در اروپا تأسیس گردیده اساس خد را به علوم اسالمى مدیون  ١٢ آکسفورد در قرن

  )١٩. (بوده است
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  آثار منفى مدارس نظامیه

اى بود که توسط عمید الملک کندرى در خراسان میان  چنانکه قبال یاد آورى کردیم، یکى از دالیل تأسیس مدارس نظامیه، فتنه

لکن دیرى نپایید که مدارس نظامیه، خود کانون .اى را خاموش کند یجاد کرده بود و خواجه را واداشت تا آتش تعصبات فرقهمذاھب ا

  .درگیریھاى نوین و سر آغاز اختالفاتى دیگر شدند

عامل ایجاد  بین بردن موارد اختالف، خود بزرگترین مدارس نظامیه و مجالس وعظ آن به جاى نزدیک ساختن پیروان مذاھب و از

ه، ق، زمانى که ھنوز دیر گاھى از  ۴۶٩ابونصر قشیرى به سال .تشتت و تفرقه بین مذاھب و برانگیختن احساسات مردم شد

تأسیس نظامیه بغداد نگذشته بود، در جلسه وعظى در این مدرسه به حمایت از اشعرى مذھبان و ابطال عقاء حنبلیان سخن 

ھا، که غالبا به منظور  مجالس وعظ نظامیه) ٢٠. (ود که جمعى از فریقین به ھالکت رسیدندگفت و چنان فتنه عظیمى بر پا نم

شد، بھترین عامل تشدید مشاجرات و مناقشان مذھبى بود که از پاى منبرھاى وعاظ اوج  ابطال و نفى عقائد مخالفان بر پا مى

تکرار این رویدادھا بازار کشمکشھاى مذھبى را روز .شد مىگرفت و به زد و خورد و نزاعھاى خونین در خارج از مدرسه منتھى  مى

ھا  اى و تحّزب رؤساى مذاھب علیه یکدیگر از مسائل رائج روزگتر نظامیه نمود تا جایى که زد و خوردھاى فرقه به روز داغتر مى

 .گردید

  رکود علمى و انحطاط فرھنگ و تمدن-١

اى خاص و تقویت  فات و از طرفى در انحصار گرفتن امکانات آموزشى براى فرقهور شدن آتش فتنه و اختال بنا به دالیل فوق و شعله

مھرى به سر برده و ھمین امر سبب شده بود تا رقابت  آن از لحاظ مادى و معنوى، دیگر مراکز علمى و فرھنگى در غربت و بى

حقایق علمى، مسیر تدریجى رکود و انحطاط  سازند، که ویژه مراکز آموزشى و علمى آزاد است، به جاى پویایى و نو آورى و کشف

کگند که  شبلى نعمانى در این باره خبرى نقل مى.علم و اندیشه را بر خالف اصل تکامل و ناموس خلقت در جھان اسالم بپیماید

لب در تاریخ علمى مسلمانان این مط:گوید وى مى. خود حاکى از تأسف و تأثر عمیق شیفتگان واقعى دانش در آن زمان است

شگفت انگیز و قابل مالحظه است که چون علماى ماوراءالنھر از تأسیس مدارس نظامیه و روش انحصارى معمول در آن با خبر 

شدند، مجلس ماتمى گرفتند و بناى سوگوارى نھادند که دیگر کسب دانش براى خود دانش نیست بلکه علم به قصد رسیدن به 

  )٢١. (شود ثروت یا منصب و جاه تحصیل مى

مدرسه خصوصى به دولتى و تعلق خاطر معلم و متعلم  به ھر حال در تطور مراکز علمى و انتقال آن از خانه به مسجد و مکتب، و از

 .به صاحبان این مراکز در خور اھمّیت است

  عدم آزادى اندیشه و اختناق فکرى

ز مراکز علمى نبود که نوابغ بشرى را از ھر نژاد و یابیم که مدارس نظامیه در شمار آن دسته ا با استنتاج از مقدمه قوق در مى

ملیتى در خدمت به علم به سوى خود جذب کند بلکه با به کارگیرى محدودیتھاى علمى و مذھبى و نادیده گرفتن بسیارى از 

رکود انحطاط  ھاى آزاد را در مسیر ھاى دانش بشرى و منع دانشمندان و دانش پژوھان غیر شافعى، پیشرفت علوم و اندیشه رشته

  .قرار داد و عواملى را که در قرنھا نخستین اسالمى باعث پیدایش و تحرک نیروى ابداع و ابتکار شده بود، تا حدود زیادى از بین ببرد

اى منعکس است، مؤید این حقیقت است که ھر فردى یا ھر جماعتى را که با نفوذ وى  آراء و عقاید خواجه، چنانکه در سیاستنامه

به گواه تاریخ، پیشرفتھاى علمى ھمین .ساخته است خواسته داغ باطنى بر او نھاده و به بد دینى متھمش مى ز بر مىبه ستی

  .داد، بیشتر از اصحاب نظامیه بوده است باطنیھا، که خواجه در مبارزه با آنان خشونت و سر سختى فوق العاده به خرج مى
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لذا چون ) ٢٢(ھایى از آن در سیاستنامه منعکس گردیده است  داشته که نمونه وى با شیعیان نیز برخوردھاى حاّد و ناشایستى

نظامیه صرفا به منظور اشاعه و تقویت مذھب شافعى تأسیس گردیده بود، چه بسیار دانشمندانى که از ھر جھت شایستگى 

محروم بودند و چه بسا مدرسانى که  تدریس در این مدرسه عالى را داشتند ولى تنھا به خاطر شافعى نبودن از تدریس در نظامیه

اند که چون نام کیا  سبکى و بسیارى دیگرى از مورخان نوشته.گرفتند در حین خدمت از نظر مذھبى مورد سوء ظن تعقیب قرار مى

به ھراسى مدرس نظامیه با القاب اسماعیلیه شباھت داشت، این امر دستاویزى براى دشمنان وى شد و سر انجام او را گرفتار و 

ھمچنین .اى از فقھا و قضاة، پاکى مذھب او را گواھى نموده او رات از زندان آزاد ساختند حبس انفرادى محکوم نمودند تا اینکه عده

تدریس در نظامیه و استفاده از نان،  فصیحى استر آبادى مدرس ادب نظایمه پس از خطیب تبریزى تنھا به خاطر اقرار به تشیع از

 )٢۴. (شد مسکن و مدرسه محروم

  مبارزه با علوم عقلى مخصوصا فلسفه-٣

با تحمیل یک روش فکرى خاص توسط نظام الملک در نیمه دوم قرن پنجم مراکز فکرى و علمى، استقالل و آزادى خود را از دست 

اّما آغاز دوره اگر چه این دوره با تجدید حیات قدرت سیاسى و علمى در بغداد و تأسیس مدارس نظامیه ھمراه بوده است، .دادند

  .انحطاط فلسفه و معارضه با افکار آزاد نیز از ویژگیھاى این محدوده زمانى است

ظھور امام محمد غزالى و مبارزه جدى و شدید او بر ضد فلسفه مخصوصا تشکیک او در قدرت و اندیشه در یافت راه صواب حاکى از 

تألیفات فارابى و ابو على سینا و رسائل اخوان الصفا و غیره احاطه کامل غور دقیق او در کتابھاى فلسفى بود که به آثار فالسفه و 

لذا در صدد بر آمد که بنیاد فلسفه مشائى و بنیانى را که فارابى و ابن سینا استوار کرده بودند بر ھم زند، و بدین .پیدا کرده بود

دانستند و جرأت بر ھم زدن آن را نداشتند با  پذیر مىمنظور کتابتھافت الفالسفھتألیف نمود و اساسى را که تا آن زمان خلل نا

  .دار ساخت نیروى عقل و فکر و اندیشه رخته

غزالى براى مبارزه با فلسفه آنقدر در آثار فالسفه غور و بررسى نمد که با وجود تحاشى از آن در واقع خود یک فیلسوف بزرگ 

  )٢۴. (ک متفکر و فیلسوف واقعى نشان دادگردید و نقدى که از حکمت مشائى نمود، در حقیقت او را ی

کرد، امام افضل الدین عمر بن على بن  یکى دیگر از شخصیتھاى بر جسته نظامیه که با افکار فلسفى به شدت مبارزه مى

ت قدم از او رساله خطى به نام رسالة الحدوثباقى مانده است که این رساله را در رّد رساله ابن سینا که در اثبا.غیالنبوده است

او معتقد بود که فالسفه در مسأله .جھان به نامرسالة الحکومة فى حجج المثبتین للماضى مبدا زمانیانوشته بود تألیف کرده است

اند و باید ریشه سخنان گمراه کننده آنان را کند و آشکارا ساخت که عقاید آنھا  حدوث جھان خالف کرده و منشأ فساد در دین شده

  )٢۵( .کفر و گمراھى است

ھمچنین در زمان ناصر خلیفه عباسى، مشھورالرّکن عبد السالم جنکىبه زندقه متھم شد و ناصر دستور داد او را دستگیر کردند و 

 .کتابھاى فلسفى او را در مأل عام سوزانیدند

  نتیجه

چنانکه شرح شد، مدارس نظامیه از نظر زمانى در امتداد دیگر مراکز علمى چون جامع االزھر و جندى شاپور و بیت الحکمه بغداد 

با توجه به حمایت مسئوالن دولتى و پشتیبانى تمام عیار مادى و معنوى، اگر چه تمام مراکز علمى بیشتر با ھمزمان با .بوده است

تى قرار داد، اگر چه تمام مراکز علمى بیشتر یا ھمزمان با خود را تحت الشعاع تبلیغاتى قرار داد، لکن خود را تحت الشعاد تبلیغا

رفت  انتظارى که از این سلسله مدارس منظم مى.ھاى ادارى، آموزشى و مالى و تبلیغى خالصه بود شھرت نظامیه صرفا در جنبه

انحصار .مذاھب اسالم و چند عنوان از عناوین گسترده علوم اسالمى بودھاى مذھبى که از  بیش از محدود بودن به یکى از رشته



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١١ 
 

آن به پیروان مذھب شافعى، درھاى تطور و رشد و تکامل را به روى تمام دانش پژوھان مسدود ساخت و با آن ھمه امکانات 

  .ھیچگونه موفقیت رد روابط علمى و فرھنگى با دیگر چوامع کسب نکرد

اش درخشانتر و  علم این نتیجه به دست آمده که کسب دانش ھر چند در جو فکرى آزاد باشد، نتیجهاز بررسى درباره تاریخ 

دنیاى اسالمى اگر تا زمان تأسیس مدارس نظامیه توفیق یافته بود دانشمندانى نظیر زکریاى رازى، ابن سینا، .شکوفاتر خواھد بود

، توفیقش بیشتر از این بابت بود که ساحت علم با نظریات و ھدفھاى فارابى، بیرونى، و خیام را به جامعه انسانى ارمغان دھد

گرفت، جانبدارى از  اگر مراکزى وجود داشت که اھل دانش و ادب را در پناه مى.سیاسى و انحصار مذھبى خاص آلوده نشده بود

  )٢۶. (..نقش علم بود و حمایتى بیدریغ و عارى از ھر گونه شائبه، نه انحصار علم و استثمار علما

مدارس نظامیه بویژه شاخصترین آنھا نظامیه بغداد بیش از سه قرن به عنوان مراکز علمى بر چھره تاریخ اسالم درخشیدند و تا 

   ه، ق و به ۴٨۵خواجه در قید حالت بود، ھیچ از قدر و منزلت آن کم نشد، پس از قتل خواجه نظام الملک توسى در اواخر شعبان 

در گذشت ملکشاه، آتش جنگھاى خانگى بین جانشینان ملکشاه و حتى بین فرزندان خواجه زبانه کشید،  فاصله اندکى پس از آن

خواجه به ھمان اندازه که در راه اعتال و شوکت سلسله سلجوقى کوشید، در دوام و بقاى خالفت عباسى سھم بسزایى 

سى باز گردانید و نیمه جان حیات خالفت را جانى تازه اطاعت روحانى او از خلیفه بغداد، آب رفته را به جوى خالفت عبا.داشت

 .بخشیده بود

اختالفات مذھبى و تعصبات بین شیعه و سنى، ابقاى این علقمى وزیر .براى خالفت آینده رؤیاى شیرین با قتل خواجه باطل شد

ین وجود خواجه نصیر الدین به دست ھالکو خان مغول و قتل خلیفه، ھمچن ۶۵۴شیعى مذھب معتصم پس از سقوط بغداد در سال 

توسى وزیر دانشمند و فقیه شیعى در دستگاه ھالکو خان، از طرفى وجود مدرسه مستنصریه به عنوان رقیب ال منازع، استمرار 

ھر چند پس از این واقعه نظامیه از حمایت عناصر ایرانى مانند عالء الدین صاحبدیوان .شکوه و عظمن نظامیه را به تدریج کم کرد

نى و خواجه نصیر توسى برخوردار بود لکن به دلیل قّلت مدّرسان و طالب نتوانست منزلت گذشته را حفظ کند و حالت چراغ جوی

  )٢٧. (اى را داشت که تند باد حوادث آخرین اشعه آن را از افق تیره بغداد بر گرفت نیم مرده

  ھا پاورقى

  ۴٠٧مجمل التواریخ )١(

  ٩۶، ٩٧، ٩٨کامل ابن اثیر )٢(

  ٣١۴طبقات سبکى )٣(

  ٣٢۵تاریخ ایران اقبال ص )۴(

  ٢٧٨و  ٢٧٧تجارب السلف ص )۵(

  ٢۵۶التربیةاالسالم، ص )۶(

  قسمت مدارس-٣ج -تاریخ تمدن-جرجى زیدان)٧(

  زیدة التواریخ و سراج الملوک)٨(



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٢ 
 

  ٢٩التربیة و التعلیم ص )٩(

  ١٣۴-١٣٣زندگانى خواجه ص )١٠(

  ١٨رساله قشیریه ص )١١(

  ٧۴و کامل ص  ١٨٢تا  ١٨٠دور ص راحة الص)١٢(

  ٧٩مدارس نظامیه و تأثیرات علمى و اجتماعى آن ص )١٣(

  قسمت مدارس ٣تاریخ تمدن ج - جرجى زیدان)١۴(

  ۴۵۴مقدمه ابن خلدون ص )١۵(

  ٣۴٣و  ۴٠ص  ٩کامل ابن اثیرج )١۶(

  ١٣٢ص  ٣مرآة الجنان ج )١٧(

  ۵٢۶ص  ١تاریخ عرب ج )١٨(

  ۵٣علم و تمدن در اسالم ص )١٩(

  ٩ص -مقاالت و بررسیھا)٢١(

  ٢١٠ک سیاستنامه ص .ر)٢٢(

  ۴١۵ص  ۵معجم االدبا ج )٢٣(

  ١١٩کارنامه اسالم ص )٢۴(

  فھرست کتب اھدایى مشکواة)٢۵(

  ٢٨٧مدارس نظامیه و تأثیرات علمى و اجتماعى آن ص )٢۶(

  ٢۵١ھمان )٢٧(

  


