
  

  

  

  

  

  مراكز آموزشي اصفهان در روزگار سلجوقي

  

  اصغر منتظرالقائم

  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

  

  

اي كه پيش رو داريد تالش بر آن است تا مراكز تعليمي اصفهان در روزگار سلجوقيان  در مقاله

صيفي و تحليلي اي و تو روش تحقيق در اين مقاله كتابخانه. مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد

  . است

ريزي  در مسجدالنبي پايه) ص(وسيلة رسول اهللا  نخستين جايگاه تعليم و تعلم در اسالم به  

در اين . پس از آن حضرت، صحابه و تابعين حكام اسالمي جامع شهرها را بنيان گذاشتند. گرديد

ف و نحو تشكيل شمار تعليمي قرائت قرآن، فقه، حديث، تفسير و صر هاي درسي بي مساجد حلقه

مساجدي همچون مسجدالحرام، جامع بصره، جامع كوفه، مسجداالقصي، جامع قُرطبه، . شد مي

االصفهان رسالت علمي خود را در خدمت به ارتقاء سطح آموزش و فرهنگ  االزهر و جامع جامع

  . مسلمانان و گسترش دين مبين اسالم با همتي بلند در قرون اولية اسالم انجام دادند

وسيلة ايوب بن زياد والي اصفهان   هجري به١٥٠اين مسجد پس از سال  :جد جامع اصفهانمس

ها و زمين  ق عبداهللا بن حسن بن حفض ذكواني با كمك مردم خانه٢٢٦در سال . تأسيس گرديد

شد و  هاي درسي بسياري داير مي در اين مسجد حلقه. اطراف مسجد را خريد و آن را گسترش داد
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ن شيخي بود و فقها، متكلمين، عرفا، متصوفه و ادبا در آن به تعليم و تعلم مشغول هر ستوني از آ

نصرويه بود كه به مدت بيست سال  از آن جمله حلقة درس فقه نصربن محمد مشهور به ابن. بودند

هاي درسي در اين مسجد چنان پرشور بود كه  حلقه. داد بر مذهب شافعي در مسجد جامع فتوا مي

 شيخي تكيه زده و طالب گرد او حلقه زده به وظيفة درس يا رياضيت نفس اشتغال به هر ستوني

آراستگي اين مسجد به واسطة مناظرة فقها و مباحثة دانشمندان و مجادلة متكلمين و پندهاي . دارند

اين مسجد داراي مقاماتي همچون متصديان، امام ) ٨٥تا، ص  مافروخي، بي. (واعظين است

اين ) ١١، ١٦٥، ١٧١، ١٩٧ق، المجلدالثاني، ص ١٤١٠ابونعيم، . (يب بودجماعت، مؤذن و خط

روي مسجد واقع شده  هاي گوناگون و مخازن داشت و محل آن روبه اي با حجره مسجد كتابخانه

هاي  وي كتاب. وسيلة استاد الرئيس ابوالعباس احمد الضبي بنيان گذاشته شد اين كتابخانه به. بود

. ه مرور ايام فضالء و ادباي سابق انتخاب كرده بودند، در آن جمع كردعلوم گوناگون را كه ب

هاي تفسير، حديث، صرف و نحو، لغت،  فهرست اين كتابخانه در سه مجلد بزرگ شامل كتاب

تا، ص  مافروخي، بي. (ادبيات، شعر، تاريخ و رجال، منطق، الهيات، طبيعيات و رياضيات و غيره بود

٨٥ (  

وسيلة عبداهللا بن بديل بن ورقاء خُزاعي فتح شد، ورود  ان صلح بهشهر اصفهان به پيم  

با تأسيس نخستين . آميز اسالم به اين شهر، سبب رشد تعاليم اسالمي در اصفهان گرديد مسالمت

وسيلة ابوخُناس مولي عمربن خطاب در روزگار امير مؤمنان علي  مسجد برگ در اصفهان به

تعليم و تربيت و ) ٣٦ق، المجلد االول، ص ١٤١٠ابونعيم اصفهاني (ن السالم در محلة خُشينا عليه

كساني بودند كه به ) ص(در همين شهر از ياران رسول اهللا . آموزش دين از اين مسجد شروع شد

ق، المجلد االول، ١٤١٠ابونعيم اصفهاني، . (آموختند هاي دين را مي مردم اصفهان واجبات و سنت

  )١٠٤ص 

امع اصفهان نخستين دانشگاه اسالمي در اين شهر بود، كتابخانة اين بدين سان مسجد ج  

داد و راه  مسجد منابع آموزشي و تحقيقاتي در علوم گوناگون را در اختيار طالب و استادان قرار مي

در روزگار آل بويه در اصفهان بيمارستاني بود . كرد را براي تحقيقات عالي در اين شهر هموار مي
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در اين صورت ) ٣٢٩، ص ١٤٠٨مقدسي، . ( مجهز و پزشكان حاذق وجود داشتكه در آن وسايل

  .گرفت كار آموزش طب همچون ديگر نقاط جهان اسالم در اين بيمارستان انجام مي

ايرانيان در ازمنة دور به تربيت و . گرفت كار تعليم و تربيت در مكتب انجام مي :مكتب در اصفهان

رسته خبر از وجود مكتب پيش  اي كه ابن گونه دادند، به  ميهنرآموزي كودكان توجه خاصي نشان

پس از اسالم در كنار ) ١٨١ش، ص ١٣٦٥ابن رسته، . (دهد از اسالم در اردستان اصفهان مي

خانه را معلم و  مدرس مكتب. شد ها تأسيس مي خانه هاي خلفا و سالطين مكتب مساجد، كاخ

 و مؤدب از اصطالحاتي بودند كه در تعليم و تربيت گفتند و دو واژة معلم مؤدب يا اديب مي

كار تعليم و تربيت در نخستين قرون اسالمي در اصفهان چنان رشد و گسترش . اسالمي رايج بود

از جمله حجاج بن . ها نفر مؤدب داشت و آنان به كار معلمي مشغول بودند يافت كه اين شهر ده

در مكتب وي بيش از يكصد كودك مشغول تعليم ق بود كه ٢٦٠يوسف قُتَيبة همداني متوفي 

همچنين اين شهر محل صدور مؤدب ) ٣٥٥ق، المجلد االول، ص ١٤١٠ابونعيم اصفهاني، . (بودند

  )٣٥٤-٤٢٨ق، المجلد الثاني، ص ١٤١٠ابونعيم اصفهاني، . (به نقاط ديگر بود

هاي  ها و جدال ظرهدر اصفهان همچون ساير نقاط عالم اسالمي منا :تأسيس مدرسه در اصفهان

هايي  بدين منظور مدرس. علمي طالب در مساجد سبب مزاحمت براي عبادت نمازگزاران گرديد

اي در  گونه كه عمربن عبدالعزيز عجلي حاكم اصفهان صفه آن. در كنار مساجد بنيان گذاشته شد

زئيناتي اين صفه به واسطة ت) ١١١ش، ص ١٣٧٨خان جابري،  حسنميرزا (. مسجد جامع ساخت

اهللا  لطف. (كه در دورة آل مظفر در آن صورت گرفته اكنون به نام مدرسة مظفري مشهور است

ايوان جنوبي مسجد جامع نيز به نام صفة صاحب مشهور است و چنين ) ١٣٧ش، ص١٣٤٦هنرفر، 

آثار از . پرداخته است بويه در اين محل به تدريس مي نمايد كه صاحب بن عباد وزير دانشمند آل مي

تاريخي دورة آل بويه در اصفهان در محلة باب الدشت گنبد مدرس ابوعلي سينا وجود دارد و 

شيخ الرئيس ابوعلي سينا طي دوران اقامت . عامة مردم آن حدود را به نام علي سينا ميخوانند

لقاسم ابوا. (كرد در اين محل تدريس مي) ٢، ص ١٣٥٣ابوعلي سينا، (چهاردة ساله خود در اصفهان 

صاحب بن عباد به عمران و آباداني اصفهان عالقة بسيار ) ٤٣١ش، ص ١٣٥٢رفيعي مهرآبادي، 

نشان داد و عمارات عاليه و مسجدي در محلة گلبار به نام جورجير از خشت و گل در نهايت 
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ا، ه ها، خانقاه استحكام و ظرافت با استادي تمام با مناري بلند به ارتفاع يكصد ذراع و شبستان

بدين سان . هايي براي صوفيان و قراء ساخت ها و مجالس ادبا و شعرا و مكان ها و مدرس كتابخانه

ها و كتابخانة واسته به  ها و مدرس كار آموزش و تعليم در اصفهان از مساجد، شروع و در مكتب

  .  گرديدمسجد و بيمارستان بزرگ شهر ادامه يافت و زمينة ايجاد مدرسه در اين شهر فراهم

هاي سدة چهارم هجري است و  هاي نخستين سال مدرسه از پديده :سازي در اصفهان نهضت مدرسه

بنيان مدارس در جهان اسالم از شهر . باشد محصول همة مراكز آموزشي اسالمي پيش از آن مي

ترين  ترين مدارس اسالمي در شهرهاي خراسان تأسيس شد و بزرگ آمل شروع شد ولي كهن

در ) ٢١٠ش، جلد اول، ص ١٣٦٤آدامتز، . (لمي خراسان در شهر نيشابور وجود داشتمجتمع ع

سازي ديرتر از خراسان شروع شد ولي افتخار تأسيس مدرسه از آن خواجه نظام  اصفهان مدرسه

عنوان نهادهاي  ها را به وي نظاميه. باشد الملك وزير سلطان آلب ارسالن و ملكشاه سلجوقي مي

فقه شافعي و كالم اشعري در رقابت با دارالعلم فاطميان در قاهره براي جلوگيري تبليغي و تعليمي 

ساالر براي ادارة تشكيالت  از تبليغات فرقة اسماعيليه و شيعيان دوازده امامي و تربيت كادر ديوان

خواجه نظام الملك نخستين نظاميه را در نيشابور در . ديواني امپراتوري سلجوقيان بنيان گذاشت

پس از ) ٨٩ش، ص ١٣٦٣كسايي، . ( الحرمين جويني تأسيس كرد  ق براي تأسيس امام٤٥٦ سال

.  ق در بغداد بنيان گذاشت٤٥٧ها را در سال  ترين و زيباترين نظاميه نظامية نيشابور خواجه بزرگ

  ) ١١٢ش، ص ١٣٦٣كسايي (

ت خود را  ق به تصرف سالجقه درآمد، دوران رشد و عظم٤٤٣هنگامي كه اصفهان در سال   

ها، ميادين بسياري به  بويه محالت، مساجد، خانقاه كرد و در دورة حكمراني امراي شيعي آل طي مي

. دست مؤيدالدوله و فخرالدولة ديلمي ساخته شد همراه قلعة طبرك با وسعت صد هزار مترمربع به

ناصرخسرو اي رسيد كه   ق به پايه٤٤٣آباداني شهر اصفهان در سال ) ٣٧ش، ص ١٣٤٤هنرفر، (

تر از اصفهان  تر و آبادان گويان شهري نيكوتر و جامع من در همة زمين پارسي«: نويسد دربارة آن مي

  ) ١٦٧، ص ١٣٦٣ناصرخسرو، . (»نديدم

در روزگار فرمانروايي سه سلطان بزرگ سلجوقي بر توسعه و رونق و شكوه اصفهان افزوده   

ت سلجوقي عمارات و ابنية بسياري در اين شهر شد و هر كدام از سالطين، وزراء و بزرگان دول
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ها و ميادين  ها، مساجد، مدارس، مناره ها، باغات، پل در زمان حكمراني ملكشاه كاخ. بنيان گذاشتند

اي كه طول آن چهارده فرسنگ و عرض آن شش  گونه و محالت بسياري در آن ساخته شد به

ش، ص ١٣٢٨ بن محمد بن ابي الرضا، آوي حسين. (فرسنگ با هشتصد ديه و مزرعه بوده است

اي براي خود ساخت و خانقاهي بزرگ براي عرفا و  خواجه نظام الملك در اصفهان خانه) ٤٧

صوفيه و گنبد بزرگ جنوبي مسجد جامع و مدرسة نظاميه را در محلة دردشت اصفهان بنيان 

كنون معمور و قائم اي كه ا مدرسه«: نويسد حسين بن محمد آوي دربارة اين مدرسه مي. گذاشت

تر و هيئتي  است بنا فرمود نزديك جامع بزرگ بر محلت دردشت بر وضعي و اصلي هرچه خوب

تر در غايت رفعت از جهت صنعت و عمل و نهايت رتبت از طرف  و شكلي هرچه مرغوب

منزلت و محل، و بر در آن مناري چون ستون قبة آسمان كشيده و دراز و با عيوق و فرقدان 

خرج ...  و همراز، عجيب شكل و وضع و غريب اصل و فرع و در فسحت و عرض همنشين

كه هر سال مبلغ ده هزار دينار  عد بر آن وقف چنان شمار بي حد بر آن صرف و ضياع بي پايان بي بي

حسين بن محمد آوي، . (»محصول مستغالت و موقوفات بوده و اكنون آن را مستأكله ربوده

  ) ١٤٢ش، ص ١٣٢٨

تأسيس نظامية اصفهان همزمان با نظامية بغداد يا اندكي پيش از آن بود زيرا نخستين تاريخ   

مدرس آن ابوبكر محمدبن ثابت خجندي كه خواجه نظام الملك وي را جهت تدريس در اين 

سالياني دراز ) ٢١٩ق، الجزء الثامن، ص ١٣٩٨االثير،  ابن(مدرسه از مرو به اصفهان آورده بود، 

 اصفهان و توليت و مدرسي نظامية آن را بر عهده داشته و جمع كثيري از طالبان رياست شافعية

دانش از اقصي نقاط سرزمين اسالم به اصفهان رفته و از محضر او در اين مدرسه كسب علم و 

  ) ٢٢٣ش، ص١٣٦٣كسايي، (اند  معرفت كرده

 بازرسان اوقاف، اعضاي بخش اداري شامل سرپرست، :سازمان اداري و آموزش نظامية اصفهان

نويسندگان موقوفات و مباشران اداري خريد مايحتاج مدرسه و مباشران ساختماني، دربانان، 

خدمتكاران و مؤذن بودند و كادر آموزشي شامل مدرس، نايب، معيد، واعظ، مفتي، كتابدار و 

و ١٢١ صش،١٣٦٣كسايي، . (دانشجويان در بخش آموزشي مدرسه به انجام وظيفه اشتغال داشتند

كرد و عزل و نصب  خواجه نظام برخالف مشاغل اداري شخصاً به كار مدرسه رسيدگي مي) ٧٦
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اي كه ابوبكر محمدبن ثابت خُجندي را  گونه مدرس و متولي و امور اداري را زير نظر داشت به

فت خواجه نظام الملك با او در ر. جهت تدريس در مدرسة نظامية اصفهان از مرو به اصفهان آورد

ق، ١٣٩٨ابن االثير، . (رفت و مقام شايسته و بلندي براي وي قائل بود و آمد و به زيارت وي مي

  ) ٢١٩الجزء الثامن، ص 

كس حق  شدند و هيچ مدرسان نظاميه از ميان فقها و دانشمندان برجستة شافعي نصب مي  

قي، مذهبي و بايست صالحيت علمي، اخال نداشت بدون اجازه در مدرسه تدريس نمايد و مي

تدريس در . نامة تدريس داشته باشد نامه اجازه مدرس ناگزير بود مطابق وقف. اجتماعي داشته باشد

نام  اي به مدرس به هنگام تدريس لباس ويژه. شد اوقات معين و با تشريفات خاص خود برگزار مي

درس در صورت عدم دسترسي به م. نسشت كرد و بر كرسي مدرس مي بر تن مي» طرحه«

گونه كه فخرالدين وركاني به نيابت آل خُجند در نظاميه  آن. شد شايسته از وجود نايب استفاده مي

مدرسان و طالب خوراك روزانه و مستمري ) ٢٢٦ش، ص ١٣٦٣كسايي، . (نمود تدريس مي

مجالس وعظ مدرسه در اوقات معين براي استفادة عموم مردم برپا . كردند ماهانه دريافت مي

  . دش مي

) ٢٢٤ش، ص ١٣٦٣كسايي، ( مدرسة نظامية اصفهان كتابخانة بزرگي داشته و :ة نظاميهكتابخان

اي كه كتاب حماسة مظفربن احمد طبيب و  گونه شده است به هاي نفيس در آن نگهداري مي كتاب

فهرست اين كتابخانه در سه ) ٤٤٨ش، ص ١٣٧١قفطي، . (شد اديب اصفهاني در آن نگهداري مي

. دست فدائيان اسماعيلي در آتش سوخت  ق به٥١٥ر تنظيم شده بود ولي به سال جلد قطو

  ) ٣٠٥ق، المجلد الثامن، ص ١٣٩٨االثير،  ابن(

 در مدرسة نظاميه فقه، اصول، حديث، تفسير، علوم قرآني، كالم، علوم ادبي، :موارد درسي نظاميه

  . شد ل فقهي و ارث تدريس ميصرف و نحو و لغت، معاني و بيان و بديع و رياضي در حد مسائ

  ) ١٣٤ش، ص ١٣٦٣كسايي، (

ها صرفاً مدارس مذهب شافعي بود و با تدريس علوم عقلي و فلسفي در آن  سان نظاميه بدين  

و به همين سبب نيروي خالقيت و سير ) ٢٤٤ش، ص ١٣٦٤غنيمه، (شد  به شدت مبازره مي

بتني بر آيات و روايات ائمة اطهار بود با آزادي انديشه كه به يمن تفكرات آزادانديشانة شيعي م
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ركود، مواجه و متعصبين قشري جاي فيلسوفان بزرگي همچون بوعلي سينا و شاگردانش ابوعبداهللا 

جرجاني، بهمنيار، معصومي اصفهاني را گرفتند و ديگر تا زمان صفويه اثري فلسفي همچون 

. الءالدولة كاكويه تقديم كرد، نوشته نشددانشنامة عاليي كه ابوعلي سينا در اصفهان نوشت و به ع

هاي فراواني را موجب  ها و آشوب ور گرديد كه فتنه آتش تعصبات مذهبي در اصفهان چنان شعله

ق به جنگ ٥٤٢الدين رشيد والي اصفهان كه حنفي مذهب بود به سال  گونه كه نجم آن. شد

الدين رشيد با  ها نجم س شافعيپس از فرار رئي. صدرالدين ابوبكر رئيس شافعيان اصفهان رفت

 كه رياستشان بر عهدة خاندان صاعديان بود و منصب قضا را در اصفهان بر عهده -ها كمك حنفي

در سال .  كتابخانة بزرگ آل خُجند را كه در مدرسة نظاميه قرار داشت به آتش كشيدند-داشتند

 روز جنگ خانگي ٨و طي گر در اصفهان درگرفت   ق ديگر بار آتش تعصبات مذهبي ويران٥٦٠

ميان خُجنديان شافعي و صاعديان حنفي موجب كشته و زخمي شدن مردم اصفهان و تخريب 

  ) ٩٢ق، ص ١٣٩٨ابن االثير، المجلد التاسع، . (هاي مردم شد بازارها و خانه

ها  ها و شافعي  ق درگرفت و بار ديگر حنفي٥٨٣آتش جنگ خانگي ديگري دوباره در سال   

ق، المجلد التاسع، ١٣٩٨ابن االثير، . (فتادند و گروه بسياري از دو طرف كشته شدندبه جان هم ا

ها پس از شكست دادن   ق تكرار شد و شافعي٥٨٥درگيريهاي مذهبي بار ديگر در سال ) ١٧٤ص 

ش، ١٣٦٨الدين اسماعيل،  كمال. (الدين صاعد را در محلة جوباره آتش زدند ها، خانة ركن حنفي

الدين  هاي مذهبي در اواخر دوران سلجوقيان چنان گسترده بود كه كمال دامنة درگيري) ٣٠ص 

ها و  كند تا از شافعي اسماعيل اصفهاني در قطعه شعري آرزوي آمدن پادشاهي خونخوار مي

  : گويد گونه كه مي آن. ها جوي خون روان سازد حنفي

ـد هفــت سيــاره   ست خونخوارهپادشاهي فر  اي خــداوـن

  جوي خون آورد ز جوباره  تا كه در دشت را چو دشت كند

  )٢٦٨ش، ص ١٣٧٨الدين اسماعيل،  كمال            (        

طالب از راه حفظ احاديث و مطالب، فهم و مطالب و سؤال از استاد، مناظره و مذاكره، طرح   

 رسيدن به سرچشمة مشكالت درسي به منظور باال بردن سطح دانش و با سفرهاي علمي براي

  )٢٤٨ش، ص ١٣٦٤غنيمه، . (كردند دانش تالش و كوشش مي
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گونه كه اشارت رفت مدرسان اين مدرسه از ميان دانشمندان  همان : اصفهانةبرخي از مدرسان نظامي

پرور و  بيشترين مدرسان نظامية اصفهان از خاندان ادب. شدند مشهور شافعي انتخاب مي

ند كه بيش از يك و نيم قرن رياست علمي، ديني و بلدي بر شهر دوست خُجنديان بود دانش

اينان در اصفهان كتابخانة بزرگي . اصل آنان از خُجند از شهرهاي ماوراءالنهر بود. اصفهان داشتند

  : از جمله افراد مشهور اين خاندان عبارتند از. جستند تأسيس كردند كه طالبان علم از آن سود مي

وي در مرو مشغول تدريس بود و توسط خواجه : ثابت بن حسن خُجندي ابوبكر محمد بن -١

وي رياست شافعيان اصفهان را داشت و . نظام الملك به مقام مدرسي نظامية اصفهان تعيين گرديد

اي به ممالك اسالمي رسيد  گونه شهرت علمي او به. رفت نظام الملك غالب اوقات به ديدار او مي

از جمله . آموختند آمدند و از او حديث مي بان علم به محضر درس او ميكه از نقاط گوناگون طال

وفات وي در سال . باشد مي» زواهر الدرر في نقض جواهر النظر«و »  المناظرضةرو«آثار وي 

  . ق روي داد٤٨٣

 ابوالمظفر بن محمد بن ثابت پس از پدرش در نظامية اصفهان به تدريس و موعظه اشتغال -٢

  ) ٦٩٤ش، ص ١٢٦٧آل داود سيد علي، . ( ق كشته شد٤٩٦ري به ري در سال داشت تا در سف

وي در نظامية اصفهان نزد پدرش فقه و حديث آموخت و پس از :  ابوسعيد احمد بن ثابت-٣

.  مقتول گشت٥٣١ابوسعيد به سال . پدرش رياست شافعيان اصفهان و منصب مدرسي داشت

  ) ٢٢٦ش، ص ١٣٦٣كسايي، (

وي در نظاميه، حلقة درس داشت و : ابوالقاسم بن محمد ملقب به شرف االسالمالدين   صدر-٤

او در فقه و حديث و وعظ و خطابه، شعر و ادب . گروهي از دانشمندان نزد وي دانش آموختند

عربي و فارسي تبحر داشت و شعرا و دانشمندان از اطراف براي استفاده از محضر درس او به 

و مجمع فضال و شعرا نامدار آن دوره همچون ظهيرالدين فاريابي و محفل ا. آمدند اصفهان مي

عوفي دربارة وي ) ٢٤ش، ص ١٣٢٥صدر هاشمي، . (الدين عبدالرزاق اصفهاني بوده است جمال

صدر خُجندي از رؤساي اصفهان بل از اماثل صدور جهان بود، آسماني بر زمين و «: نويسد مي

كرد و رشح قلم او در آن اقليم اثر  دوير آفتاب تابان تاوان ميآفتابي در زين دور گور عمامة او بر ت

همه مكنت و استظهار و قدرت و افتخار در كرم چنان  رسانيد و با اين شمشير بران به اظهار مي
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همه  آمد و با اين دل و دست بود كه دخل كان و سيار بحر با خرج يكروزة يمين او بس نمي گشاده

يست مطبوع و در تازي و پارسي و نظم و نثر قدرت او كامل و داعي فضايل و شمايل او را شعر

اي و از هر كلي جزوي و از هر گلي  تتبع اشعار و تصفح كلمات او كرده است و از هر جويي قطره

سرايي  صدرالدين خجندي در قصيده) ٢٦٧، ص ١ق، ج١٣٢٤عوفي محمد، . (دست آورده برگي به

الدين  گونه كه جمال داد، آن كرد و آنان را خلعت مي  ميدستي توانا داشت و از شعرا حمايت

  : عبدالرزاق اصفهاني او را مدح گفته است

  جــواني در همه معنــي نيــارد  ايا صدري كه چرخ پير چون تو

  سپـارد جهان در طاعتت جان مي  پذيرد فلك در خدمتت خم مي

  ردگــذا خــراج كـان و دريا مي  سپهــر امروز در ديوان جودت

  )٤٠٣ش، ص ١٣٦٢الدين بن عبدالرزاق،  جمال         (        

از ديگر مدرسان نظاميه، صدرالدين عمر خجندي بود كه رياست :  صدرالدين عمر خُجندي-٥

الدين محمد،  زيدي نسوي شهاب. (شافعيان اصفهان را در اوايل قرن هفتم هجري بر عهده داشت

الدين لنباني  صدرالدين عمر از ممدوحان رفيع.  ق درگذشت٦٣٥وي در سال ) ١٠٠ش، ص ١٣٦٥

  : گونه كه دربارة وي سروده است عصر خود بود، آن شاعر اصفهاني هم

  كه عالميست ز فضل و كـرم به استقــالل  خالصــه حركات سپهر صدالدين

  و كان خجند از كفش به وقت نوال كه بحر  پناه آل خجنــد آفتاب چــرخ علو

  )١٠٩ش، ص ١٣٦٩نباني، الدين ل رفيع (            

 ق هنگام بازگشت از بغداد به اصفهان در همدان وفات ٥٨٠سرانجام صدرالدين ابوالقاسم به سال 

  )٦٩٦، ص ١، ج ١٣٦٧آل داوود، . (كرد

ها و حملة مغول روند تدريجي  ها و حنفي هاي مذهبي شافعي مدرسة نظاميه بر اثر درگيري  

ق ٧٢٧ن نشد و به هنگام ترجمه محاس اصفهان در سال ركود خود را طي كرد ولي به كلي ويرا

كند، مدرسة نظاميه و منارة آن در زمان وي هنوز پابرجا و داير بوده  آوي اشاره مي. داير بوده است

الرضا،  آوي حسين بن محمد ابي (كند  است ولي از تصاحب موقوفات آن اظهار تأسف مي

 مدرسه، عظمت و شكوفايي خود را از با ربوده شدن امالك و مستغالت) ١٤٢ش، ص١٣٢٨
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 ق به حيات خود ادامه داده ٩٢٦دست داد ولي براساس يك گزارش هنوز اين مدرسه تا سال 

اي از شرح مختصراالصول  است، زيرا در اين سال محمد زمان حسين اصفهاني خطاط نسخه

د اول، ص ق، جل١٣٩٦رضا استادي، . (حاجب نحوي را در اين مدرسه كتابت كرده است ابن

اما محتمل است اين مدرسه تا انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان در روزگار شاه عباس ) ١٥٧

غربي، بافت دورة سلجوقي اين  صفوي پابرجا بوده ولي به واسطة گسترش بافت صفويه در جنوب

  . توجهي از بين رفته است مدرسه بر اثر بي

ي در اصفهان رشد كرد و نهادينه شد و اين سان با تأسيس مدرسة نظاميه آموزش عال بدين  

مدرسه الگويي براي تأسيس ديگر مدارس اين شهر گرديد ولي برخالف رشد و شكوفايي علمي 

در اصفهان انحصار تدريس فقه شافعي و ممنوعيت تدريس علوم عقلي و حكمت در اين مدرسه 

  . يشه را فراهم كردموجبات وزش طوفان تعصب و غلبة تعصب و مبارزه بر سير آزادي اند

اي در محلة كران بنا كرد، اما  ها مدرسه ها و شافعي  ملكشاه سلجوقي براي حنفي:مدرسة ملكشاهي

هنگامي كه خواستند نام ابوحنيفه را بر شافعي مقدم دارند خواجه نظام الملك به واسطة تعصب 

ه بنويسند وقف علي گري اجازة چنين كاري را نداد و عاقبت قرار بر آن گرفت ك شدي شافعي

هندوشاه نخجواني، . (پس از مرگ ملكشاه جنازة او را در اين مدرسه دفن كردند. اصحاب االمامين

 ٧ تا ٥هاي  اين مدرسه از مدارس مشهور اصفهان و ايران در سده) ٢٧٨ و ٢٨٢ش، ص ١٣٥٧

 فقهاي پژوهان و اي عظيم با كتب نفيس كه محل مراجعة دانش هجري بود و داراي كتابخانه

  .اسالمي بوده است

ها  وسيلة سلطان محمد سلجوقي براي جنفي مذهب  اين مدرسه به:ة سلطان محمد سلجوقيمدرس

مدرسة حنيفه ار . ساخته شد كه در محلة دارالبطيخ شمال خيابان احمدآباد فعلي قرار داشت

 ٥١١پس از مرگ سلطان محمد سلجوقي در سال . مدارس معمور دورة سلجوقي بوده است

نمايد  چنين مي) ١٣٢ش، ص ١٣٦٧امام غزالي، . (هجري وي در همين مكان به خاك سپرده شد

  . خاندان علمي و ادبي آل صاعد اصفهان در اين مدرسه به تدريس و تحصيل مشغول بودند

نمايد تا  چنين مي. وسيلة فخرالملك بن نظام الملك در اصفهان بنا شد  اين مدرسه به:ة فخريهمدرس

  )٤٤ش، ص ١٣٥٢رفيعي مهرآبادي، . (نشين بوده است  هجري طلبه١٠٩٨سال 
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وسيلة يكي از خاتونان سلجوقي بنا گرديد و تا زمان راوندي   اين مدرسه به: ملكه خاتونةمدرس

پيش از وفات ملكشاه بر آن بودند «: نويسد وي مي. ، پابرجا بوده است الصدورحةرانويسندة كتاب 

راوندي، . (وز مدرسة ملكه خاتون است دارالخالفه و حرمي بسازندكه در اصفهان جايي كه امر

  ) ١٤٠ش، ص ١٣٦٤

الدين علي سميرمي وزير سلطان محمود بن محمد بن ملكشاه   كمال:الدين سميرمي ة كمالمدرس

سوزي مسجد جامع اصفهان مسجد را به سبك چهار ايوانه تجديد  وي پس از آتش. سلجوقي بود

از ديگر اقدامات خير وي در اصفهان ) ٣٠٥ق، المجلد الثامن، ص ١٣٩٨ االثير ابن. (بنا كرد

  ) ١٩٧ش، ص ١٣٧٦نوراهللا كسايي، . ( اي به نام خود ساخت مدرسه

گونه كه اشاره شد اصفهان از پيش از اسالم داراي   همان:اصفهان مهد علم و فرهنگ ايران زمين

گ علمي همچون مسجد جامع اصفهان و پس از اسالم نيز با وجود مراكز بزر. مراكز علمي بود

مدرسة نظاميه كه كاركرد آنها همچون يك دانشگاه بزرگ اسالمي بود، موجب شد تا نام اين شهر 

از قرون نخستين اسالم در رديف شهرهاي پر آوازة علمي قرار گيرد و در قرن سوم تا ششم 

دستگاه علمي و تعليم و . عنوان پايتخت ادب عربي و حديث اسالمي شهرت پيدا كند هجري به

مشاهير بزرگ وزراي . هاي درخشان علمي بزرگي تربيت كرد تربيت اين شهر در اين روزگار چهره

عميد و صاحب بن عباد و ابوعلي سينا بر رونق علمي اين شهر افزودند و موجبات  بويه ابن آل

  . تكامل بيشتر علمي و فرهنگي آن را فراهم كردند

هاي درخشاني همچون طبراني محدث، ابومسعود  ريخ و جغرافيا ستارهدر حوزة حديث و تا  

رازي، حافظ ابوشيخ بن حيان، ابونعيم اصفهاني، حمزة اصفهاني، ابن رسته، بنداري اصفهاني، 

عمادالدين ابوعبداهللا اصفهاني، صدرالدين عبداللطيف بن احمد خجندي، ابوالعال صاعد بن محمد 

الخير  د بن ثابت خجندي، بدران بن شريف اصفهاني و محدثين زن امقاضي اصفهاني، ابو بكر محم

  . اصفهاني ظهور كردند) كريمه(اصفهاني و ام الحسين

در حوزة شعر و ادب نيز بزرگاني همچون صاحب بن عباد، عضدالدين ابوالمعالي نحاس   

دين لنباني، طغرايي ال الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني، رفيع الدين شُفروه، جمال اصفهاني، شرف
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اصفهاني، راغب اصفهاني و مافروخي اصفهاني و هنرمنداني همچون استاد محمود بنايي اصفهاني 

  .و جمال نقاش اصفهاني بر آسمان فرهنگ و هنر اصفهان درخشيدند

در اين ايام درخشش فرهنگي و علمي اصفهان به جايي رسيد كه محمد بن سليمان راوندي   

الدين صاعد بن مسعود  روزي در خدمت ركن«: نويسد باره مي وق در اينمورخ دربار آل سلج

قاضي القضات شرق و غرب بيشتر فضالي اصفهان حاضر بودند و هر كدام از صفات بارز اين 

ارگ بهشت عدن در زمين خواهد بود به : الدين ار اكابر زمان گفت كمال. كردند شهر حكايت مي

 است برابر اصفهان است، به هرحال اصفهان نمودار بهشت زمين اصفهان باشد و گر به آسمان

هاي نوراني علم در روزگار  ولي افسوس كه تابش اشعه) ٤١ش، ص ١٣٦٤راوندي، . (»است

ها را خاموش كند و ركود  ها و حنفي سلجوقيان نتوانست آتش تعصبات خشك مذهبي شافعي

سوز مذهبي را  هاي خانمان  و جنگها علوم عقلي و فلسفي در مراكز علمي اصفهان زمينة فتنه

  . فراهم كرد
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