
 
 
 
 

 

 * بغداد مدرسه نظاميه
 

 سعيد نفيسي

 

رسد تهران مى (دارالعلم(چون در اين روزها مژده گشايش دانشگاه 

سال  894ر داى از تاريخ بزرگترين دارالعلمى كه ايرانيان نيست كه شمه نابهنگام

د تقلي از آن هاى خود رااند و به داليل بسيار اروپائيان دانشگاهبنا نهادهپيش از اين

 نظر خوانندگان برسانم:اند بهكرده

 الدين ابوعلىالملك قواموزير معروف الب ارسالن و ملكشاه خواجه نظام

ق طوسى از چندين حيث بزرگترين وزيرى است كه در ابن اسححسن بن على

شمار ا بايد بهم ايران پديدار آمده است و قطعاً يكى از بزرگترين مردان ديار تاريخ

 وى در جهاندارى و كشورگشائى و عدل و انصاف و زبون نوازى و كفايت آيد.

پرورى داستانى است كه چندين كتاب خردگسترى و پارسائى و درويش

توانند از وى پيروى كنند و و تا هزاران سال فرزندان صالح اين ديار مى خواهدمى

ه سال ذيقعد 15سير وى توشه بردارند. اين مرد بزرگوار روز جمعه  از خصال و

موقان از توابع رادكان نزديك شهر طوس متولد شد و شب شنبه  ةدر قري 408

                                                           

 .10تا  1صص  ، 1313 سال دوم، 1شمارة مهر،  * 
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رفت در قصبه صحنه هنگامى كه از اصفهان به بغداد مى 485 دهم رمضان سال

ديلمى از فدائيان او را كشت، مدت وزارت وى بيست و نه  نهاوند جوانى كنزدي

گذشت كه از نوازش مدت روز و شبى بر او ن سال طول كشيد و در اين

دانش كوتاهى كند. چه در سفر و چه در حضر  دانشمندان و فراهم آوردن وسايل

دانشوران غافل نبود و تمام دارايى خويش را به  اى از حال خردمندان ودقيقه

ها داد. در ساختن مدارس و خانقاهدرويشان مى علما و ادبا و ايتام و هنرمندان و

را نشان نداده است، در اصفهان خانقاهى نظير آنهمتى داشت كه هنوز كسى 

شدند صالت وافر بدو نزديك مى براى صوفيان ساخته بود، شاعرانى كه

نويسند چون كرد كه مىمى گرفتند و در حق علما تا بدان درجه اعزازمى

ابوالقاسم قشيرى نزد وى  االسالمالحرمين ابوالمعالى جوينى و امام زينامام

نشاند. بزرگترين كار مى خاست و ايشان را به جاى خويشتنبرمىرفتند مى

ايران بود و چنانكه  الملك ساختن مدارس در شهرهاى ايران و خارج ازنظام

نيشابور، بصره،  دهد در هفت شهر مدرسه ساخت: اصفهان،تاريخ گواهى مى

هاى انشگاهها ودهرات، بلخ و بغداد و در اقصاى روم. اين مدارس مانند دارالعلم

ديده بودند امروز بود بدين معنى كه جوانانى كه تحصيالتى كرده بودند و مقدماتى

در همان گرفتند و در ضمنترين علوم زمان خود را فرا مىو عالى درفتنبدانجا مى

مدارس كردند و از عايدات مدرسه خوراك و پوشاك داشتند. اينمدرسه منزل مى

عظمت و معروف شد و البته به واسطه «نظاميه»به  الملكبه مناسبت اسم نظام

 كثير ةاند و عدكثرت موقوفات و مدرسين معروفى كه در آن درس داده

 تر بودهتر و معروفاند نظاميه بغداد از همه مهمدانشمندانى كه از آنجا بيرون آمده

 است.



 115 مدرسة نظامية بغداد

 الملك بود و پس از وىنخستين كسى كه مدرسه بدين سبك ساخت نظام

 نيز يگران مدارس به همين سياق در شهرهاى ديگر اساس نهادند و در قاهرهد

 هاى خود را ازمدرسه بدين روش بنا كردند و اروپائيان اساس دارالعلم چند

ست اليدى هاى امروز اروپا تققاهره تقليد كردند، پس اساس دانشگاه هاىدانشگاه

 نظاميه بغداد. از مدرسه

 منا «صدريه»نويسد ظاهراً مى «العراضه»ؤلف مدرسه اصفهان چنانكه م

 ست.ابوده  483داشته و از مدرسين معروف آن محمدبن ثابت شافعى متوفى در 

جد الملك نزديك مسدر محاسن اصفهان گويد كه اين مدرسه را نظاممافروخي 

ه كاى داشت ساخته بود بنا كرد و بسيار باشكوه و مجلل بود و مناره جامعى كه

ن راه رسيدند در ميارفتند و تا به فراز نمىپلكان به باالى آن مى از سه سه تن

 ه وقفديدند و ده هزار دينار از ضياع و مستغالت بر آن مدرسنمى يكديگر را

 كرد.

 الحرمينامنيشابور نيز مدرسه عالى بود و موقوفات بسيار داشت و ام ةنظامي

ود، بمدتى مدرس آن  478توفى در محمد جوينى مابوالمعالى عبدالملك بن ابى

 ردىونيز اديب خطاط نظامى شاعر معروف پس از آنكه مدتى در آن مدرسه شاگ

كرده است مدرس آن شده و ديگر از شاگردان معروف اين مدرسه انورى 

 شاعر مشهور ايران بوده است. ابيوردى

 راناي ريبلخ نيز شاگردى مانند رشيدالدين وطواط اديب و شاعر شه ةنظامي

 پرورده است.

 نويسد كه از نظاميه بغدادالسلف مىبصره مؤلف تجارب ةدر باب نظامي

تر بود و در اواخر ايام مستعصم خراب شد و چوب و آجر و نيكوتر و بزرگ



 116  53گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

اى ديگر ساختند و نامش مصالح آن را به نفس بصره نقل كردند و مدرسه ديگر

جاى آثار باقى است كه بر علو همت بانى نهادند و نظاميه كهنه را اكنون  نظاميه

 داللت كند.

 دو سال بود و پس از 457سال  ةحجبغداد، آغاز بناى آن در ذى ةاما نظامي

 نويسند كه در زمانافتتاح يافت. مورخين همه مى 459ذيقعده  10در روز شنبه 

ير ثى كق شيرازى را به مدرسى آن گماشت و جمعاالملك شيخ ابواسحافتتاح نظام

عوت آن د طالب و وجوه اعيان و دانشمندان و محترمين بغداد را براى افتتاح از

رون نه بيبودند، مردم همه منتظر آمدن ابواسحق شيرازى بودند و وى از خا كرده

ى به كودك به نظاميه رود و در حضور آن جمع درس را افتتاح كند، در راه آمد كه

ت كه از اموال غصب فراهم آمده اس او را گفت چگونه در جايى وى رسيد و

 ق متنبه شد و فسخ عزيمت كرد و به جايى پنهاناگفت؟ ابواسحدرس خواهى

وز خواستند حتماً آن رشد و از آمدن وى مأيوس شدند و مى گشت و چون دير

نب دروس را افتتاح كنند شيخ ابومنصوربن يوسف كه از جا در حضور آن جمع

صنف رسه بود كس در پى ابونصر صباغ فرستاد كه ممد الملك متولى بناىنظام

الملك دروس مدرسه را آغاز كرد و چون اين خبر به نظام كتاب شامل بود و وى

اضى رق را به درس دادن در مدرسه اگماشت كه ابواسح رسيد عميد ابوسعيد را

 شد. كند و وى باالخره راضى

 ظاميه معزول شد وق از مدرسى ناابونصر صباغ پس از راضى شدن ابواسح

 ق ابوسعيد متولى مدتى در نظاميهاواسحببيش از بيست روز درس نگفت. پس از ا

عزل شد و پس از او بار ديگر ابن صباغ منصوب گشت  476درس داد و در سال 

عزل شد و دوباره ابوسعيد به جاى ابن صباغ مدرس شد و تا  476وى در سال  و
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ند چون ابواسحق مرد اصحاب وى در بود مدرس مدرسه وى بود. گوي زنده

الملك نظاميه به عزانشستند و چون عزاى وى گذشت مؤيدالملك پسر نظام

الملك رسيد به پسر نوشت و اين ابوسعيد متولى راراتبه داد و چون خبر به نظام

دانست و گفت واجب آن بود كه به احترام وى يك سال  رفتار وى را نكوهيده

 داد كه ابونصر صباغ مدرس باشد.مانمدرسه را ببندند و فر

گفتند هيچ كس از طلبه در نظاميه نويسد: مىالسلف مىمؤلف تجارب

گشاد، گويند شد مگر اينكه خداى تعالى درى از علم بر روى او نمىنمى ساكن

يا بوزكرخواجه از ساختن نظاميه بغداد فارغ شد خازنى دارالكتب به شيخ ا چون

ى و شاهد آوردى و امثال اين دخوراو هر شب شراب تبريزى داد و خطيب

 كه رسم است به خواجه ملطفه نوشت و حالبواب مدرسه چنان حركات كردى،

از  ر شبىبنمود. خواجه گفت: من هرگز اين معنى باور نكنم. پس د شيخ ابوزكريا

ن ز روزو متنكروار در مدرسه برآمد و بر بام دارالكتب رفت و ا ها برخاستشب

فت و ابوزكريا به همان معامله مشغول بود. خواجه هيچ نگ رو نگريست، شيخف

رد و ادت كدفتر نظاميه بخواست و مشاهره شيخ ابوزكريا زي خانه رفت و بامدادبه

ه را گفت: شيخ را از من خدمت برسان و بگوى كه ب ها فرستاد، موصلبرات

ضى ره راه به اين قدر مشاهاخراجات بسيار دارد و اگر ن تم شيخنسخداى من ندا

ر دبدانست كه خواجه بر حال او وقوف يافته است،  نبودمى. شيخ ابوزكريا

 كرد و ديگر بر سر آن نرفت.خجالت افتاد و توبه و تضرع

 ساخت معتمد او ابوسعيدنويسد: چون نظاميه را مىنيز مؤلف مزبور مى

 كه در اين كار خيانت بن محمد نيشابورى صوفى بود. به خواجه رسانيدند احمد

كرده و بسيار از وجه عمارت را تصرف نموده. ابوسعيد بدانست و به بصره 
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و باز از گريختن پشيمان شد و به بغداد آمد و پيش خواجه رفت و  گريخت

اهلل تعالى بنا فرمودى، هر وجهبه خدمت كرد وگفت: اى خواجه تو اين مدرسه را 

و را با خداى تعالى باز گذار، تا تو ثواب يابى كه در اين كارخيانت كند حساب ا

آن را به قيامت برد. خواجه گفت: اندوه من از آن مال نيست  و وبال و خائن وزر

ديگرى، بلكه اندوه من بر زمانى است كه فوت شده و  كه تو خيانت كردى يا

خواهم اين مدرسه را بناى محكم باشد، مانند بناى تدارك آن ممكن نيست و من

عضدالدوله، چه شنيدم كه ايشان از براى يك آجر  جامع منصوريه و بيمارستان

گفتند كه تو وجه عمارت را در آجر منقوش  ريختند و با منيك زنبيل گچ مى

خراب شود و با آن خائن بيش از اين  ترسم كه زودصرف كردى و از آن مى

 خطاب نكرد.

 اميه بغداد آورده استالسلف حكايت ديگرى در باب نظهم مؤلف تجارب

 اند و آن بدين قرار است كه: در زمان خالفتكه اغلب از مورخين نقل كرده

چينان به خليفه رسانيدند كه طلبه مدرسه نطاميه ناصرالدين اهلل بعضى از سخن

گذرانند، رويان مىگردند و اكثر اوقات خويش را به صحبت تازهنامشروع مى گرد

يشتن از اين معنى آزمايش كند و چون در آن اوان از بيم برآن شد كه خو خليفه

ديد اگر وى را نمودند و كسى ايشان را نمىخويشتن را به كسى نمى فدائيان خلفا

نمود، نيمروز جامه سفيد شناختند، ناصر به غايت نكو و رعنا مىنمى ديدمى

ب پوشيد و به مدرسه رفت و در صحن مدرسه گردش همى كرد، طال موصلى

بديد و دل در پى او نهاد و از خانه بيرون دويد و كشش خويش  علمى وى را

اند راست افتاده است، خليفه اين بديد پنداشت كه آنچه بدو گفته بدو نمود. چون

روز فرمان داد كه طالب را از مدرسه بيرون كنند و استربانان را  بازگشت و ديگر
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الملك ز آن شبى ناصر رسول را با نظامبنشانند. اندك زمانى پس ا به جاى ايشان

خواب ديد و به حرمت تمام نزديك رسول رفت، رسول روى از در آن مدرسه به

او بگردانيد. ناصراز سوى ديگر رفت و به زارى و خوارى پرسيد كه ترا با من چه 

الملك را از خويش خشنود نسازى ترا جواب گفت تا نظامافتاده است، رسول

الملك رفت و از كدورت خاطر وى پرسيد. نظام ناصر نزديكنگويم. آنگاه 

اى ساختم تا در آنجا به دانش گرايند و مدرسه خواجه گفت من طالبان دانش را

خطائى كه از يك تن از ايشان ديدى رسم  پاداش آن به من بخشند، تو به سبب

نياز گفت با تو ستوران كردى. ناصر به زبان  دانش از آن برانداختى و آن را پايگاه

آن بيفرايم و  فنخستين باز گردانم و در اوقا عهد كردم كه آن مدرسه را به رونق

بها در آنجا گرد آورم. آنگاه هاى گراناى بدان پيوسته كنم وكتابكتابخانه

ناصر را در آغوش كشيد و به وى مهر  الملك به سر رضا باز آمد و رسولنظام

عهد كه كرده بود وفا كرد و  بيدار شد به همان ورزيد. چون ناصر از آن حال

فراشان به پيراستن آن  همان شب فرمان داد كه استربانان را از نظاميه برانند و

 پردازند و روز ديگر به بناى كتابخانه پرداخت.

 اند آن است كه ابوالعز بهاءالدينديگر از حكاياتى كه در باب نظاميه آورده

 از 632ى شافعى معروف به ابن شداد متوفى در بن رافع اسدى حلبيوسف

 شاگردان نظاميه بغداد بود و وى گفته است كه در نظاميه چهار يا پنج تن از فقها

بودند، اتفاق كردند كه حب بالذر خورند تا در سرعت حفظ و فهم ايشان 

 نزد يك تن از طبيبان رفتند و از وى پرسيدند كه اين حب را به چه مقدار بيفزايد.

بايد خورد. مقدارى كه آن طبيبك نادان گفته بود خريدند و در بيرون  و چگونه

ايشان را ديوانگى روى نهاد و پراكنده و ناپديد شدند و كسى  شهر خوردند و
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چه رسيد. پس از چندى يك تن از ايشان به مدرسه آمد.  ندانست كه بديشان

زرگى بر سر نهاده بود كه هم پوشيده نداشت، دستار ب برهنه بود چنانكه عورت

رسيد و آرام و ساكن و سر آويخته و تا مچ پاى او مى اى دراز داشت از پسدنباله

كنان بود. يك تن از فقيهان نزد او گفت وهمواره انديشهموقر بود و چيزى نمى

را پرسيدن گرفت. گفت: ياران من همه  رفت و حال از او پرسيد و ياران وى

 ايشان جز من كسى نيست. ديوانه شدند و از

 االسالماى روى داد: امام ابونصربن امام زيندر نظاميه فتنه 469در سال 

 بسيار قبالابوالقاسم قشيرى دانشمند معروف در نظاميه بغداد وعظ كرد و او را ا

 قاسحكردند و گروهى بر او گرد آمدند و دانشمندان معروف مانند امام ابوا

عظ شدند و او در مواترام وى در آن مجلس حاضر مىيگران به احد شيرازى و

اى اشعريان يارى كرد و بر مذهب حنبلى تخطى گرفت و فتنه خود از مذهب

 تعصب كردند و گروهى كشته شدند. روى داد و مردم

 جوينى الدين صاحب ديوانالدين هارون پسر شمسشرف 671در سال 

درس جلسظاميه رفت و بر نيمكتى در مكه به بغداد رفته بود به مدرسه نهنگامى

كثيرى نشست و خواجه عالءالدين عطاملك جوينى عمش نيز با وى بود و جمع

 شنيدند.از مدرسين و دانشمندان و فقيهان درپاى آن نيمكت نشستند و درس

بناى نظاميه در منتهاى شكوه و جالل و زيبايى بود، چنانكه ابن جبير گويد 

الملك ر بغداد بود نظاميه از همه بزرگتر و زيباتر بود. نظاماز سى مدرسه كه د كه

ساختن آن دويست هزار دينار از مال خويش خرج كرد و نام خود را بر فراز  در

ها نوشت و در اطراف آن بازارها ساخت و وقف مدرس كرد و ضياع و گرمابه آن

ات استادان و ها خريد و بر آن وقف كرد و هر سال براى نفقها و دكانمخزن و
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شد و شش هزار شاگرد در آن بود كه علوم پانزده هزار دينار صرف مى شاگردان

تفسير و حديث و نحو و صرف و لغت و ادب و غيره فرا  دين و فقه و

آن را ديده است گويد عايدات نظاميه به حدى   581گرفتند. ابن جبير كه درمى

باز چندان باقى  ،عميراتگزاف مدرسين و ت بود كه پس از پرداخت حقوق

دادند. اين مدرسه نظاميه پيوسته بود تحصيل مى ماند كه به شاگردان فقير خرجمى

معروف بغداد بود و واقع بود در جانب شرقى  به مدرسه مرجان كه از بناهاى

نزديك دروازه معروف به باب االزج و  «ءالثالثاسوق»بغداد در محله معروف به 

بنا برگفته ابن جبير نظاميه را تعمير كردند. در سال  504سال  در ساحل دجله. در

حكمران بغداد بود بازار نظاميه يكباره سوخت در زمانى كه عطاملك جوينى 670

مدرسه آن بازار را دوباره ساختند. در سال  و عطاملك فرمان داد كه از موقوفات

ه در جمادى االخره همان محله بنا نهاد ك خليفه مستنصر مدرسه بزرگى در 625

افتتاح يافت و آن را مستنصريه نام  631رجب 20تمام شد و روز پنجشنبه  631

چهارگانه يعنى شافعى و مالكى و  نهاد و آن مدرسه را براى اصحاب مذاهب

فقط براى اصحاب شافعى بود  حنفى و حنبلى اختصاص داد و حال آنكه نظاميه

در آن راه داشتند پس از  د و هر چهار فرقهتر بوو چون مستنصريه بزرگتر و تازه

كم نيت ساخته بود، كم ساخته شدن مستنصريه، چنانكه مستنصر خود به همين

ها و در نتيجه فتنه اندك متروك شد و پس از سالياننظاميه از رونق افتاد و اندك

رور اينكه به م هايى كه در بغداد روى داد ويران گشت و فرو گذاشته ماند تاجنگ

 جنگ زمانتا  اميهظزمان از ميان رفت و به جاى آن محله بزرگى ساختند، ايوان ن

 آن بر سنگى و بود بغداد ةشيع زيارتگاه و بود باقى قمرى 1335 سال در المللبين

نسبت داشت و آن را به امام نخستين دستى جاى كه بودند كرده نصب ايوان
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ناميدند. مى« پنجه على»همين جهت گفتند جاى دست اوست و به دادند و مىمى

چون خليل پاشا تركى سردار سپاه عثمانى وارد بغداد شد آن محل راويران كرد و 

انداخت و  خيابانى را كه اين ايوان در آن بود فراخ كرد و اين ايوان را در خيابان

جايى  بردند و براى آن «ام طه»بغداد آن سنگ را به محله معروف به  ةشيع

 و بدانجا نصب كردند و هنوز بدان حال باقى است. ساختند

 دالملك پس از ساختن مدرسه توليت آن را به فرزندان خويش سپرنظام

 637  چنانكه در همان زمان پسرش مؤيدالملك متولى اين مدرسه بود و تا سال

 الملكبن نظامفرزندان وى توليت آن را داشتند چنانكه در اين زمان امير سليمان

 لى نظاميه بوده است.متو

 ةسنظاميه و مدر ةمدرس 727ابن بطوطه مسافر معروف عرب در ماه رجب 

ين مستنصريه را در بغداد ديده است و گويد: در جانب شرقى بغداد بزرگتر

خر در آ ونظاميه است  ةاست و در ميان اين بازار مدرس «ءسوق الثالثا» بازارها

 يوانىاكه در آن مذاهب چهارگانه هر يك  اندمستنصريه را ساخته بازار مدرسه

كوچكى  ةقب در جداگانه و محل تدريسى جدا دارد، مدرس دارند كه مسجدى

بر  ستارىدو با سكينه و وقار تام جامه سياه پوشيده و  نشيندچوبين بر كرسى مى

ه آن گيرند كه هرچچپ و راست دو معبد جاى مى سر نهاده و از دو سوى او از

است  هريك از اين مجالس چهارگانه بدين قرار كنند ود تكرار مىمدرس بخواه

 اند.طالبان علم و وضوگاه ساخته اى براىو در اندرون مدرسه گرمابه

 گذاشتندابن فوطى مدرسان مستنصريه نوعى از طيلسان بر سر مى ةبنابرگفت

 نايباى بود و مدرسين گفتند و اين دستار به رنگ سرمهمى «طرحه»كه آن را 

نشست و نايبان او بر پايين نيمكت مدرسى نيز داشتند و مدرس بر نيمكت مى
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 گرفتند.مى قرار

انفد معلفوم نظاميه متوقفف بفوده ةاز اسامى دانشمندان بزرگى كه در مدرس

بفود  (خفازن دارالكتفب)كه در نظاميه بغداد به جز دانشفمندى كفه كتابفدار  شود

انفد. گروهفى شفدهسه دسته منقسفم مفى نسبت به درجات خويش به آموزگاران

كننفده اند وهر مدرسى دو نايب داشته، گروه ديگر معيد يعنفى اعفادهمدرس بوده

اند، بفدين نهفج اند و گروهى عنوان واعظ داشتهدروس بوده دروس و تكراركننده

نظاميفه و  ةهاى اروپا عينفاً ماننفد همفان اصفول مدرسفدارالعلم تشكيالت كنونى

و مدرس همان استادانى هسفتند كفه امفروز در اروپفا بفه  مستنصريه بوده ةمدرس

 ا يف Chorgé de Coursشوند و نايب يا معيد همان مى خوانده Professeurعنوان 

Répétiteurواعظ همفان اسفت كفه امفروز  و هاى امروزندMaitre de conférence 

لنفدتر از شفاگردان پوشيدن و بفر كرسفى يعنفى جفاى ب سياهة نامند، حتى جبمى

 از همين جا پديد آمده است. هاى اروپانشستن نيز در دانشگاه

بغداد همه از بزرگان  ةمدرسان و معيدان و واعظان و كتابداران نظامي

اند كه مردم بزرگ را در آن مدرسه كوشيدهاند و عمداً مىزمان خود بوده علماى

اند امام درسه نظاميه درس گفتهگمارند. از جمله بزرگان ايران كه در م كاربه

الدين محمدبن محمدبن محمد بن احمد غزالى ابوحامد زين حجةاالسالم

فقهاى اسالم است و در سفرى كه به حج رفته است در حين  طوسى بزرگترين

در نظاميه درس گفته و در پايان عمر  488تا  484سال از  چهار اقامت در بغداد

زيسته و به ه خود با مريدان خويش منزوى مىدر خانقاهنگامى كه در طوس

يك سال پيش از مرگ وى  504است بار ديگر در سال  پرداختهارشاد ايشان مى

الملك كه ظاهراً در آن زمان متولى نظاميه بوده امام را نظام ضياءالملك احمد پسر
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است و وى نپذيرفته و در جواب مكتوب ضياءالملك  به نظاميه دعوت كرده

سحر بيان چنانكه شيوه خاص اوست به زبان  بى در نهايت فصاحت ومكتو

چندان متداول نيست عيناً در اين مقام آورده  كامل آن ةفارسى نوشته و چون نسخ

 شود:مى

 

 الرحيمالرحمناللَّهبسم

، هيچ آدمى نيست الخيرات قواتيها فاسهومولّ هاللَّه تعالى: ولكل وجهقال

خلق در چيزى كه قبله د كه مقصد و قبله وى است، پسكه نه روى به كارى دار

بودند و ديگر خواص كه ايشان است سه قسمت شدند: يكى عوام كه اهل غفلت

بودند. اما اهل غفلت را  ص كه اهل بصيرتااهل كياست بودند، سوم خاص الخ

بزرگترين نعمت  بود، پنداشتند كه خيرى كه رنظر بر خيرات عاجل مقصو

آوردند و هر  ه آن منبع جاه و جالل است و مال، روى بدين دو قبلهدنياست ثمر

ماذئبان » سلم فرموده: آله و اهلل عليه والعين پنداشتند و رسول صلىةدو را قر

الرجل اه فى دينجغنم با كثر فساداً من حب المال و ال يبةضاريان ارسال فى زر

 ند و راه نگونسازى اختيارپس اين غافالن گرگ را از صيد باز نشناخت. «المسلم

 اهلل عليه و آله و سلم در حقانگاشتند و حضرت رسول صلىكردند و رفعت مى

پس . «تعس عبيدالدنيا و تعس عبيدالدرهم تعس والتعس»فرمايد: ايشان مى

به حكم كياست دنيا به آخرت بسته كردند و ايشان را منكشف شد كه  خاص

بايد كه بدانند كه ابدى و باقى از حالت منقضى ابقى. پس كياستى ب و خير ةاالخر

دنيا بتافتند و آخرت را قبله خود ساختند و اين قوم نيز مقصر بودند  بهتر، روى از

دنيا قناعت كردند. اما خواص خاص طلب نكردند و بهتر مضاف به كه بهتر مطلق
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و آخرت كه اهل معنى وبصيرت بودند بشناختند كه العاقل اليحب آالفلين، دنيا 

آنكه آفريد هردو را از هر دو بهتر است و اين كلمه ايشان را  اند وهردو آفريده

 مكشوف: 

ر د و بابقى و مقام مقعد صدق عند مليك مقتدر اختيار كردن واهلل خير و

را  االاهلل ايشانفى شغل فاكهون و سر حقيقت كلمه الاله الجنةان  مقام

گر چه هرچه آدمى در بند آن است، ا ،دكنن پرستش يك معبود مكشوف گشت كه

. پس لدرهماند: عبدالدنيا عبدامعبود وى است و از اينجا گفته دنيا و آخرت، آن

ك تعالى مقصودى دارد توحيد او تمام نيست و صاحب شر هر كه او جز خداى

واه ساهلل وقوم هرچه در وجود بود دو قسم متقابل كردند،  آمرزيده نشود. پس اين

و تراز ةساختند كه كفى الميزان و از دل خويش زبان اين دو گونه متقاولو از 

د ند: قو طوع به كفه بهترين مايل ديدند گفت ساختند، چون دل خود را به طبع

خن در حق طبقه دوم عوام بودند و س الحسنات و چنانكه طبقه اولكفةقلت ث

ه چيقت خود به حق رحمةهللا لى آثارا ايشان فهم نكردند ندانستند كه انظروا

 گفتند.باشد، اگرچه به زبان مى

اهلل اعلى المقامات مرا در عالم صورت از مقام نازل چون صدر وزارت بلغه

خوانم كه مقام گروه خواند من او را نيز از اسفل السافلين مىوجاى مرتفع مى

است، چون اجابت را عاجز بودم آن مكافات نيافتم كه من احسن اليكم  سوم

انشاءاهلل تعالى از حضيض درجه عوام به بقاع درجه خواص انتقال كند،  فليكافوه.

طوس و از بغداد و از همه بالد به حق تعالى يكى است، اما در اين سه  كه راه از

تعالى يكى نيست، كه اگر يك فرض از فرايض دنيا نگزارد و يك شب مقام بحق

حضيض مقام اول باشد. اولئك در همه واليت يك پايه درجه او  آسوده خسبد
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سرون، اسئل اهلل ان يوقظه من نوم اهم الخ ةاالخرهم فىان هم الغافلون الجرم

 بعده قبل ان يخرج االمر من يده. لينظر فى يوم الغفلة

 آمديم با حديث مدرسه نظاميه بغداد، بر اعتذار امتثال اشارت صدر وزارت

 ود، و اال در طلب دين با زيادتى دنياعذر آن است كه از وطن آن انزعاج ميسر ش

 كارى نيست، اما زيادتى اقبال دنيا و طلب آن بحمداهلل از پيش برخاسته است، اگر

 حركتى و به ملكيت مرا مهيا و صافى دارند اگر دل منبغداد را به طوس آرند بى

 موئى بدان التفات كند ضعف ايمان بود و نتيجه آن التفات اين بود كه وقت سر

منقض كند و بر وى همه كارى نبود. اما زيادتى دين به عمرى حركت و طلب 

نيست، افاضت علم آنجا بود كه اسباب ساخته بود، زحمت طلبه آنجا بيشتر.  شك

توان كرد: يكى در مقابله چهار عذرست هم دينى، كه خلل آن خير نمى ليكن

مشغول و آوردن پنجاه محصل و متورع حاضرند و به استفادت  اينجا صد و

فرو گذاشتن و رنجانيدن ايشان بر اميد زيادتى عدد جاى  ايشان متعذر است و

مثل آن چنان بود كه ده يتيم در تعهد و كفايت كسى باشد  ديگر رخصت نيست و

به اميد آنكه بيست يتيم را جاى ديگر تعهد كند، دوم  و او ايشان را ضايع گذارد

الملك قدس اهلل روحه و وارث ر شهيد نظامصد عذر آن است كه در آن وقت كه

عاليق و بى اهل و فرزند، بغداد آورد تنها بودم، بى المجلس العالى االعمار مرا به

آمدند و نقل چندين جماعت متعذر است و فرو  امروز عاليق و فرزندان پيدا

رخصت نيست و عذر سوم آنكه چون به تربت  ها مجروح كردنگذاشتن و دل

سنه تسع و ثمانين و اربعمائه، كه امروز پانزده  السالم رسيدم، در عليهاهللخليل

ام: يكى آنكه از هيچ كس مال قبول وفا كرده سال است، چند نذر كردم و تا امروز

بزرگ نروم، چهارم آنكه مناظره نكنم و  نكنم و ديگر آنكه به سالم هيچ پادشاه و
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يچ كارى ميسر نگردد و در بغداد از ه اگر اين نذر نقض كنم وقت شوريده شود و

نگردم و مسلم بود آنگه كه در شغلى  مناظره چاره نبود و از سالم دارالخالفه سالم

باشم مسلم نبود تا باطن از انكارى  اىنبودم، چون در ميان كارى و مدرس مدرسه

زرعه و معيشت است كه چون  و بدين انزوا خالى نباشد و آن باطن را نتايج بود

تعيش بسته شود و اين ضعيف  ز بزرگان مال نستانم و به بغداد ملكى ندارم راها

واالقتصاد  عةالصنا لغةبعدالمبا كند،كه به طوس است به كفايت اين اطفال مى

زرعى است، از اينجا قاصر بود. اين همه اعذارنيست نزد من و على الجمله چون 

فراق است، نه وقت سفر  عمر دور و دراز كشيد وقت سفر آخرت و وداع و

كند و تصور چنان كند عراق. منتظر است از آن مكارم اخالق كه اين اعذار قبول

ديگر بايد كرد؟  كه غزالى آنجا رسيد و فرمان حق فرا رسيد، نه تدبير مدرسى

وراى صورت  امروز تدبير كند. ايزد تعالى آن صدر جهان را به حقيقت ايمان كه

 «د، والسالم على من اتبع الهدى.ايمان است آراسته دار

ويش خنويسند كه وى از جانب برادر در احوال ابوالفتوح احمد غزالى مى

 را كهنيابت چندى مدرس نظاميه بوده است ولى ظاهراً اين نكته خطاست زي به

 رى ازمكتوب چنين اشارتى نيست. بالجمله به جز امام غزالى جمع كثي در اين

هاى اند و از استقصاى كتابنظاميه درس گفته ةمدرس بزرگ اسالم در علماى

 نويسم:دست آمد است به ترتيب تاريخ وفيات اينك مىبه تاريخ آنچه

 اند بدين قرارند:كسانى كه مدرس نظاميه بغداد بوده

 امام عبدالسيد ابونصر محمدبن عبدالواحدبن احمدبن جعفر بغدادى

 .477معروف به ابن صباغ شافعى متوفى در 

 ابوسعيد عبدالرحمن بن محمد نيشابورى معروف به متولى شيخ شافعيه



 128  53گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

 . 478متوفى در 

 ابوالقاسم على بن ابى يعلى زيدبن حمزةبن زيد علوى حسينى دبوسى

 .482متوفى در 

 الدين ابراهيم بن على بن يوسف شيرازى فيروزآبادىق جمالاابواسح

 .496در  متوفى

 در نى لغوى معروف به خطيب تبريزى متوفىابوزكريا يحيى بن على شيبا

 ود.بكه مدرس نظاميه بود و در ضمن نخستين خازن دارالكتب آن مدرسه   502

ى بن محمدبن على طبرى فقيه شافعى معروف به كيا متوفابوالحسن على

 .  504 در

 الدين ابوحامد محمدبن محمدبن محمدبن احمد غزالى طوسىامام زين

 به حج هنگامى كه 488تا  484يش از اين اشارت رفت كه از كه پ 505متوفى در 

 رفته است چهار سال در بغداد مانده و در نظاميه درس گفته است.مى

 ابوبكر محمدبن احمدبن حسين بن عمر قفال فارقى شاشى معروف به

 504كه در سال  507فخراالسالم مستظهرى يا صاحب المستظهرى متوفى در 

 مدرس نظاميه شد.

 .516بوالحسن على بن محمدبن على فصيحى استرابادى متوفى در ا

 .520ابوالفتح احمدبن على معروف به ابن برهان فقيه شافعى متوفى در 

 520ابوالفتوح احمدبن محمدبن محمدبن احمد غزالى طوسى متوفى در 

ميه نظا كه پيش از اين اشاره رفت كه گويند به نيابت برادرش امام محمد مدرس

 نمايد.ولى اين قول ضعيف مى بوده

 .527ابوسعيد مروزى مؤلف تعليقه متوفى در 
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را  حسن بن سليمان بن عبداهلل بن الفتى الهمدانى كه تاريح رحلت او

 درگذشته. 493ولى پدرش در سال  نيافتم

 .535بن ايوب همدانى فقيه متوفى در ابويعقوب يوسف

 .539ى متوفى در بن احمدبن حسن بن خضر جواليقى بغدادموهوب

 .539ابومنصور سعيدبن محمد بغدادى شافعى معروف به رزاز متوفى در 

 .552محمدبن عبداللطيف خجندى واعظ صدرالعراق متوفى در 

 .563ابوالنجيب عبدالقاهربن عبداهلل سهروردى قرشى بكرى متوفى در 

 ىتوفمبن ابى البركات مبارك بن مبارك كرخى فقيه شافعى ابوطالب مبارك

 ميه شد.مدرس نظا 581صفر  9كه معلم اوالد ناصرالدين اهلل بود و در  585 در

 .589وى عبرتى فقيه متوفى در حابومنصور اسعدبن نصربن سعد ن

 .592ابوالقاسم محمودبن مبارك واسطى بغدادى شافعى متوفى در 

امام ابوالفرج عبدالرحمن بن على بغدادى تميمى بكرى معروف به 

 .597فى در جوزى متوابن

 ستكه نخ 606ابوعلى يحيى بن ربيع بن سليمان عمرى واسطى متوفى در 

 معيد نظاميه بود و سپس مدرس آن مدرسه شد.

 هببن عالءبن منصور مخزومى نحوى معروف اهللهبةابوالعباس احمدبن 

 .611صدربن زاهد متوفى در 

ارى ابوبكر مبارك بن مبارك بن سعيدبن دهان ضرير نحوى واسطى ق

 .612معروف به ابن دهان متوفى در  شافعى

ابوزكريا يحيى بن قاسم بن مفرج بن ورع بن خضربن حسن بن حامد 

 .616تكريتى متوفى در  ثعلبى
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 در و متوفى 568ابوعبداهلل محمدبن يحيى بن فضالن بغدادى متولد در 

 .631شوال 

 سال كه چهار 631ابوالعباس احمدبن ثبات همامى واسطى متوفى در 

 مدرس نظاميه بود. 

 ردعمادالدين ابوبكر محمدبن يحيى سالمى معروف به ابن جبير متوفى 

 مدرس نظاميه شد. 626كه در سال   639

 .641اسماعيل بن عبدالرحمن زبيدمى متوفى در 

 .655رالدين ابى عبداهلل محمدبن عبداهلل شافعى فرضى متوفى دقاضى نجم

 هك 656و متوفى در  573انى متولد در الدين محمودبن احمد زنجشهاب

 از مدرسى عزل شد و ابن 626نخست شاگرد و سپس مدرس نظاميه بود و در 

 را به جاى او گماشتند. جبير

 غدادبكه پس از فتح  672عزالدين ابوالعز محمدبن جعفر بصرى متوفى در 

 دست هوالكو مدرس نظاميه شد.به

 ه به جاىك 687دالغنى حلبى متوفى در نورالدين ابوالتيان يا ابوالبيان عب

 بن جعفر مدرس نظاميه شد.مجدالدين على

 به مدرسى 665كه در سال  694الدين محمد كيشى متوفى در شمس

 منصوب شد.

 هبابن على على بن منصوربن عبيداهلل خطيبى اصفهانى بغدادى معروف 

 ظاميه بود.كه نخست شاگرد و پس از آن مدرس ن 547اجل لغوى متولد در 

 مدرس شد. 639ابومحمد عبداهلل بادرائى كه در سال 

 مدرس شد. 672نصيرالدين فاروئى كه در سال 
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 مدرس نظاميه بود و پس از آن به 682بن جعفر كه تا مجدالدين على

 بشيريه براى تدريس رفت.  مدرسه

 مدرس شد. 678مجدالدين محمدبن ابى العز كه در 

 ر از مدرسين نظاميه را نيافتم.سال وفات اين پنج تن آخ

يشان اوال اما از واعظان نظاميه بغداد كسانى كه اين نكته را در تراجم اح

 اند بدين قرارند:كرده ذكر

 نن هوازيم بامام ابونصر عبدالرحيم بن امام زين االسالم ابوالقاسم عبدالكر

ه نظاميواعظ  469كه پيش از اين اشارت رفت در سال  514قشيرى متوفى در 

 اى رخ داد.به سبب موعظه وى فتنه بود و

 .567ابوحامد محمدبن مهر نوادى طوسى فقيه شافعى متوفى در 

 .590ابوالخير احمدبن اسماعيل طالقانى شافعى قزوينى متوفى در 

ز يش اپاز خازنان دارالكتب نظاميه هم به جز ابوزكريا خطيب تبريزى كه 

  ر دتوفى ن عمربن احمدبن عبدالباقى بن بكرى مام ابوالحسن على بذكر كرده اين

 اند.را نام برده 575

 رار:ين قدست آمده است بداما معيدان نظاميه نام چند تن از ايشان نيز به

 .574اهلل بن عبداهلل سلماسى فقيه شافعى متوفى در هبةمحمدبن 

 دادشبن رافع اسدى حلبى شافعى معروف به ابن ابوالعز بهاءالدين يوسف

 كه پيش از اين گذشت نخست شاگرد آن مدرسه بود.، چنان632متوفى در 

الوتريه مابوعبداهلل محمدبن ابى بكربن رشيد بغدادى شافعى واعظ فقيه ناظ

 .662متوفى در 

 كه تاريخ 573بن محمدبن احمدبن همدان متولد در ابوالقاسم عبدالرحمن
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 رحلت وى را نيافتم.

يك اند كه هرغداد جمعى كثير از مشاهير اسالمب ةدر ميان شاگردان نظامي

 انن ايراند. شاعر معروف ما و استاد غزل سرايافن خويش كارهاى بزرگ كرده در

كه خود هم گفته است چندى الدين سعدى شيرازى چنانالدين بن مصلحمشرف

ته بغداد درس خوانده و از ابوالفرج بن جوزى سخن آموخ ةنظامي ةمدرس در

 الدين سهروردىاند و شهابهى بعضى در ترجمه حال وى خطا كردهمنت است،

 جيببوالنااند و وى را با خالش مشهور را از مدرسان وى در نظاميه دانسته عارف

الدين اند و اين خطاى محض است زيرا كه شهابسهروردى اشتباه كرده

 هاى معتبرعارف با آنكه در بغداد ساكن بوده است تا جايى كه كتاب سهروردى

د بغدا دهد هرگز در نظاميه درس نگفته است و در خانقاه خويش درمى ما گواهى

ساخت و اگر سعدى از خود را گرد خود به دانش آموختن فراهم مى اصحاب

ه در كنظاميه نبوده است. بالجمله بزرگانى  ةآموخته باشد در مدرس وى چيزى

 رند:اند بدين قرابغداد درس آموخته ةياند كه در نظامتصريح كرده احوال ايشان

 .523ابواسحق ابراهيم بن يحيى كلبى غزى شاعر معروف متوفى در 

 در بن حسن بن عساكر دمشقى معروف به ابن عساكر متوفىابوالقاسم على

571. 

 .576الدين يونس محمدبن منعه موصلى شافعى متوفى در ابوالفضل رضى

 هن بن محمد شافعى انبارى معروف بالدين عبدالرحمابوالبركات كمال

 .576عبدالصالح و ابن انبارى اديب مشهور متوفى در 

 دعمادالدين ابوعبداهلل محمدبن محمد اصفهانى شافعى معروف به عما

 .597كاتب مورخ مشهور ايران متوفى در 
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 .608عالءالدين محمدبن يونس فقيه شافعى متوفى در 

 ابن شداداسدى حلبى شافعى معروف بهبن رافع ابوالعز بهاءالدين يوسف

عيد مكه پيش از اين گفته شد نخست شاگرد نظاميه بود و سپس  623متوفى در 

 شد.

 ىلتانالدين عليشاه قريشى مالدين محمدبن كمالبهاءالدين زكريابن وجيه

 .665عارف مشهور هندوستان متوفى در 

 اجل انى معروف بهبن منصور بن عبداهلل خطيبى بغدادى اصفهابوعلى على

 كه بعد مدرس شد. 547لغوى متولد در 

 .573محمودبن احمدبن محمود زنجانى متولد در 

 .573الدين بادرانى متولد در نجم

 .694الدين سعدى شيرازى متوفى در الدين بن مصلحشيخ اجل مشرف

 .637بهاءالدين ابوطالب سعدبن يزدى صوفى متوفى در 

 .675وش بصرى شاعر متوفى در عزالدين عبدالسالم بن كب
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