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استاد مجتبى مينوى

يكى از فوائد تاريخ عبرت گرفتن و تجربه آموختن است ،و شررِ اوروا
بزرگان بشر جزء مهمّى از تاريخ است ،و چون در ممالك باسرتاىى هره بره ررز
وكومت استبدادى اداره مىشد وادثات سياسى و ريق ىشرو و ىمراى جام ره و
عظمت يا اىحطاط قوم مربوط به مردان عالى رتبه بود ا الع بر اووا و اعما اين
رجا  ،و تحقيق در اوضاعى هه باعث پيدايش آىان شد يا در ىتيجه اقداماتايشان
بوجود آمد ،همگى براى داىستن اوضاع هلى مملكت و اووا عمومىملت همرا
ضرورت را دارد ،و وتى مىتوان گفت تتبّع وقايع زىدگاىى اين مرردانمهر تررين
راه ادراك علل ترقى و تنّز ملت و بهترين هاشف سرّ پيدايش اخرال ووراات
عمومى آىست .ازين گذشته ،فهميدن اين امر هه هر ىابغهاى چگوىره ااهرشرد ،و
در مبدأ وا هه بود ،و چه تأثيرى در م اصرين خود هرد ،و موج ىفوذ او تا هجرا
هشيد و تا هى ماىد ،و چه آثارى بر آن مترتّب شرد ،بره خرودى خرود موضروعى
شيرين و دلچسب است و در خور تحقيق و مايه عبرت گرفتن است.
خواجه ىظامالملك وسى وزير سال ين سلجوقى يك ىفر ايراىى بود ههاز
 .ىقد وا (تهران ،)1367 :صص .259-190
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مرتبت و مقامى ىاز به شامخترين منزلتى هه در آن زمران ممكرن برود رسريد ،و
منشأ تغيّر عظيمى در والت اجتماعى هافّه مسلماىان گرديد ،و عنان همره امرور و
پيشامدهاى سياسى ايران را در سراسر دوره سى سراله سرلطنت الرب ارسرالن و
ملكشاه در دست داشت ،و ووزه قلمرو وكومت ايران را چنان وسيع هرد هه در
هليه اين هزار و سيصد ساله تاريخ اسالم ىظير آن در ايران ديده ىشده است ،و در
تمامى ىواوى و ممالك هاشغر و اوزگند و بالساغون و مراوراءالنهر و خروارزم و
خراسان و سيستان و هرمان و فارس و عرا عج و عرا عرر

و مازىردران و

آذربايجان و ارمنستان و اَرّان و شام و بيتالمقدس و اىطاهيّه جرايى ىبرود هره در
اىجام دادن امر او اىدك تأخيرى روا دارىرد .دو سرلطان مرذهور هره برزر تررين
سال ين سلجوقى بودىد آراء و تصرفات او را ا اعت مىىمودىد ،و وى را مختار
مطلق هليّه امور وايات مفتووه خويش هرده بودىد؛ غالباً خلفاى عباسرى از اراده
او سر ىمىپيچيدىد؛ شاهان روم و غزىه در سايه ومايت او مرىزيسرتند؛ سرلطان
عر

در رها

او پياده رفت و س ّ اسب او را بوسيد؛ ملوك ا راف ىامههراى او

را بر سر و چش مىگذاشتند و پوشيدن خل ت او را تشريف مىداىسرتند .گرويى
خدا او را براى شاهى و بزرگوارى آفريده بود و سزاوار تاج و سرير هرده بود.
راست است هه جنگجويان ترك در جنگها پيش بررده ،و در هرر رفرى
جويها از خون روان ساخته ،و سرزمين به اين فراخى را گرفته ،و قسمت عظيمى
از عال اسرالمى را دسرتخوخ خرويش هررده بودىرد ،لريكن جهراىگيرى غيرر از
جهاىدارى است .قوم ترهمان براى تأسيس سلطنت ىاگزير بودىد هره از مغلروبين
خود مدد بخواهند ،و از تجار

ايشران در اداره مملكرت و شناسرايى ايشران بره

اووا بالد و عباد و م رفتشان بره قرواىين ىظر و اداره اسرتفاده هننرد ترا ىروع
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ادارهاى هه ترتيب مىدهند ه به اىدازهاى قوى باشد هه پايدار بماىد ،و ه چنان
جامع باشد هه غالب و مغلو

هر دو را سود دهد .اقوام بياباىگرد و صحراىشرين

هه بر خاك ايران تاخت بردهاىد فقط در صورتى تواىستهاىد يك دولرت اسرتوار و
پابرجا بسازىد هه مردان با قريحه و داهى و مدبّران ىابغه و با هفايت از ميان خود
ايراىيان با ايشان مساعدت هرده باشند و آيين مملكتدارى را بره ايشران آموختره
باشند .وزراى برمكى و پسران سهل در دربار هرونالرشيد و مأمون باعث توسر ه
تسلط و استحكام اساس خالفت عباسى شدىد ،ابنال ميرد و صراوب ابرن عبّراد
اسطقسرى دادىرد ،ىظرامالملرك وسرى آ سرلجو را
ّ
دولت آ بويه را روىق و
صاوب امپرا ورى عظيمى ساخت ،و ىصيرالدين وسى قوم مغو را ازصرورت
يك قوم غارتگر خوىخروار جهاىسروز بره صرورت مردمران فرات و برا تردبير و
باسياست در آورد .در اين ادوار متوالى اين رجا ايراىى تمدن ايران قردي را هره
بهتدريج با اصو و مباىى اسالم بيشتر آميخته مىشد تجديد مرىهردىرد ،و آن را
برمهاجمين عر

و ديل و ترهمان و مغو تحميل مىهردىد .در همه اين مروارد

قدرت شاه از وزيرخ اگر همتر ىبود ااقل بيشتر ه ىبود ،و در مورد ىظامالملرك
اين وك از همه بيشتر صاد بود .هار او از همه دشوارتر و توفيق او بيشتر برود،
هه قوم ترهمن را هه به هيچوجه با تمدن ايراىى اسالمى آشنا ىبرود بره مرتبرهاى
رساىيد هه ب ضى از شاهان ايشان به فارسى ش ر مىگفتند و بره تررويج علروم و
م ارف و ادبيات همت مىگماشتند و هاملترين ىموىه وسن اداره وعدالتپرورى
شناخته مىشدىد.
وادت اين مرد در سا  408هجرى بود ،ىامش وسن بود ،و پدرخ علرى
بن اسحا بن عباس بود هه از دهقانزادگان وس بود .بقه دهقاىران در ايرران
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قبل از اسالم ،و در مدت چند قرن صدر اسرالم ،عبرارت از مالهرين درجره دوم
بودىد هه جزء آزادگان و مردمان اصيل و ىحيب محسو

مىشردىد ،و در وكر

ستون فقرات جام ه بودىد هه استوارى و بقاى هليّه اصناف پايينتر ي نى برزگران
و پيشهوران و هسبه و غيره به وجرود ايشران بسرته برود و وايفره اداره هرردن
ىاويهاى هه زمينهاى ملكىشران در آن برود ارثراً بره ايشران مفروّ

برود ،و در

مراف ات بين مردم قضاوت و وكومت مىهردىد ،و هرگاه وايت مسكوىىايشران
مر

ومله مىشد به دفاع آن قيام مىىمودىد ،و در دوره اسالمى وفظرسروم و

سنن قدي ايراىى و فرهنگ و تاريخ و داستاىهاى ملى را عهدهدار بودىرد.گاهى از
ميان ايشان رجا بزر

و سرداران ىامى برمىخاست ،و گاهى ىيز ملك و مالشان

از دستشان مىرفت و فقير مىشدىد ،اما هميشه اهل فه و م رفت بودىدو ىجابت
خاىوادگى را وفظ مىهردىد ،و اگر محتاج بكار هرردن و تررك مسركن ومرو ن
اصلى مىشدىد در هارهاى ديواىى و ادارى مثل ىويسندگى و وسابدارى ووصو
هردن ماليّات و خدمت در خاىه شاهان و وكمراىان داخل مىشردىد .پردرو جردّ
ىظامالملك از اين دهقاىان بودىد ،و ابوالحسن على هه پردر ىظرامالملرك باشرددر
دستگاه وكمران خراسان داخل شده بود ،و خدمت ديواىى مىهرد.
منز اصلى اين خاىدان ىاويه بيهق بود هه ف الً سبزوار مرىخرواىي  ،ولرى
ابوالحسن على را ب د از آىكه در مشاغل ديواىى ترقّى هرده بود مأمور اداره اموا
دولتى در ىاويه وس هرده بودىد و او آىجا اقامت هرده بود و متأهل شده بود ،و
سه پسر او در وس بدىيا آمده بودىد هه بزر ترين آىها همين وسن بود.
چون وسن به سنّ ت لّ رسيد بره مكترب رفرت و درس خواىرد و عربرى
آموخت ،و از قو استادى هه در عهد فوليّت او به او درس مىداده اسرت ىقرل
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هردهاىد هه ودّت ذهن وصفاى بع او بحدّى بود هه هر چه ا فا ديگر در يك
ماه هسب مىهردىد او در يك هفته فرا مىگرفت ،و هرچه ديگران به تكرار بسيار
از بر مىهردىد او به دو سه ىوبت خواىدن وفظ مىهرد .در يازده سالگى بره فقره
امام شاف ى مشغو شد ،و از همان ازمنه پيوسته در صحبت اهرل علر و صرالِ
مىگذراىيد« ،با صورت هودهان سيرت پيران داشت» ،و داعيه بزرگى و عزّتىفس
و مناعت ب ى در او بود هه بر مردان مسنِّ منصبدار گران مىآمد.
وسن همين هه در ودود بيست سالگى از تحصيل فقه و ورديث و سراير
علوم شرعيّه و فنون ادبيّه فارغ شد و فاضلى عال و دبيرى قادر گشت بره اعمرا
ديواىى مشغو شد و در بالد خراسان هر چند صرباوى در خردمت اميررى بسرر
مررىبرررد ،گرراهى در بلررخ و زمرراىى در غررزىين و وقتررى در ىيشررابور بررود .امررا
سلطنت پادشاهان غزىوى رو به اىحطاط بود ،و او هنوز بيست و يك سا بيشرتر
ىداشت هه ترهماىان سلجوقى بر خراسران هجروم آوردىرد و وكمرران خراسران
سورى بن الم تز از پيش ايشان فرارى شد ،و خاك خراسان از تحت سلطه اواد
سبكتگين خارج گرديد ،و وسن مصلحت خود را در ايرن ديرد هره در خردمت
سلجوقيان داخل شود .در ىيشابور فقيهى بوده است به اسر ابومحمرد هبلاللره و
م روف بهامام موفّق هه قبل از ورود سلجوقيان به آن سامان مررد بسريار مَ َننروىى
بوده ،و در اواخر شوّا  429هه مقدّمه لشكر غر به ىزديكى شهر ىيشابور رسيد
اين فقيه و ساير علما و جم ى از رؤسا و اعيان شهر مصلحت را در ايرن ديدىرد
هه تسلي ترهماىان شوىد و از غارت و خونريزى جلوگيرى هنند .غر به شرهر
آمد ،و يك سا و ىي ب د سلطان مس ود به ىيشابور رسيد و غر را با لشكريان
او ازخراسان بيرون هرد ،و امام موفّق با غر رفت .ب د از آىكره سرلجوقيان برار
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ديگروارد خراسان شدىد امام موفق هه جاىب ايشان را گرفته بود در پيش غرر
قدر ومقامى واصل هرد ،و به اين جهت جواىان الب عل هه مرىخواسرتند بره
دولت ومرتبهاى برسند و در اعما ديواىى سلجوقيان داخل شوىد دور اين امام را
گرفتندو در محضر درس او واضر شدىد و بدو تقرّ

جستند.

غر بيگ دبيرى مىخواست هه عربى و فارسى بداىد ،و ايرن امرام موفرق
يكى از شاگردان خود را به وضور او م رفى هرد .اسر ايرن شراگرد او ابوىصرر
محمد بن منصور هندرى بوده ،و از ودود  434هجرى به خاىه غر بيگ آمرد و
رفت مىهرده است ،و او خدمت رسمى هه به او رجوع شده اسرت اشرراف يرا
مَشرفى (يا بازرسى) بوده است ،و هار او اين بوده است هه موااب اعما و اقوا
ارهان دولت باشد ،و هرچه ببيند و بشنود به غر بيگ خبر دهد ،و چون اين هار
دروقيقت يك ىوع سخنچينى و جاسوسى است ،و سلجوقيان ب اً از ايرن هرار
تنفر داشتند ،و چون غر بيگ اين ابوىصر هَندرى را پسنديده بود و چنرين هرار
زشتىرا دون مقام و شأن او مىداىست او را به عنوان والرى بره وايرت خروارزم
فرستاد .مدت دوازده سا اين ابوىصر هَندرى به هارهاى گوىاگون مشغو برود و
روز به روزهار او بااتر مىرفت ،و در اين مدت غر بيگ چند تن را يكى ب رد
از ديگرى بهوزارت خود ىصب هرده بود ،و يكى از ايشان ابومحمرد وسرن برن
محمد دهستاىى بود هه او را ىظامالملك لقب دادىد ،و در ودود  446اين ابوىصر
هَندرى را وزيرخود هرد و او را به عميدالملك ملقّب ساختند .اين ترقى ابوىصرر
هَندرى ورسيدن او به مناصب عاليه بيشتر مؤيّد شد هه مردان ىامجو و جراه لرب
به امام موفرق تقرر

جوينرد و درس خواىردن در پريش او را ميمرون و مبرارك

بشمارىد .واوتما قوى مىرود هه آن وسن وسى ىيز در اين سالها بره محضرر
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است اين ىكتره

را بهخا ر بسپاريد چوىكه ب د ازين به آن محتاج خواهي شد.
بارى ،پس از چندين سا هه در خدمت اين و آن بسر برد عاقبت به مررو
رفت هه در دست چغرى بيگ داوود (برادر غر بيگ) بود ،و چغرى بيگ را از
سخن گفتن او خوخ آمد و امارات ىجابت و اقبا در پيشراىى او مشراهده هررد،
دست او را گرفت و به دست پسر خود البارسالن محمد داده گفت «اين وسرن
وسى است ،او را مشير و مدبّر خود بساز و به جاى پدر خويش بدان و خرالف
رأى او مكن».
اين واق ه ااهراً در ودود  444هجرى پيش آمد ،شرش هفرت سرا ب رد
ازآن هه چغرى بيگ درگذشت پسرخ البارسالن به جراى او ىشسرت ،و چرون
ازخواجه وسن وسى عل و هفايت و است داد و اماىت بسريار ديرده برود همره
اعما خود را به او واگذاشت ،و پس از چندى وى را وزير خود ساخت .از ايرن
روز تا سا  485خواجه وسن مدت سرى و چنرد سرا بالاىقطراع مقرام وزارت
داشت ،و هر چه دولت سلجوقى به س ى او بزر تر و وسيعتر شد مقام خرود او
ىيز بااتر رفت و قدرتش بيشتر شد.
اينجا براى اختصار بايد از تفصيل ووادث و وقرايع ده يرازده سرا چشر
پوشيده به سا  455بروي  .غر بيگ سلجوقى پس از  26سا سلطنت در ايرن
سا درگذشت ،و اين در موق ى بود هه در شهر رى رول اقامت اىداخته برود ،و
چون به موجب وصيت خود او سلطنت به سليمان بن داوود هه برادر البارسالن
باشد واگذار شده بود عميدالملك و ب ضى از امراى لشكر دور او را گرفتند و در
رى خطبه سلطنت به ىام او خواىدىد ،اما بيشتر لشكريان و امرا به سرلطنت الرب
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ارسالن مايل بودىد ،و به اين جهت بين امررا خرالف افتراد ،و برخرى ازآىران برا
لشكريان خود به قزوين رفته آىجا به ىام البارسالن خطبه خواىدىد ،وچرون ايرن
خبر به گوخ عميدالملك رسيد او ىيز در رى همرين هرار را هررد .در ايرنموقرع
البارسالن با وزير و امرا و لشكريان خويش در ىيشابور بود ،و چون داىست هره
در با

سلطان شدن او اختالفى در ميان سرهردگان ىيست خيا سرفر هرردن بره

رى را ىداشت ،اما در اين بين شنيد هه قَطلنمش هه پسر ع ّ پدرخ برود لشركرى
اىبوه فراه آورده و به مع سلطنت آهنگ رى هرده است .بنابرين در ماه محررم
سا ب د با آىكه اوايل زمستان بود البارسالن با سپاهى گران به قمرع او متوجره
شد .همين هه به دامغان رسيد هسى پيش قَطَلنمش فرستاد و او را مالمت هرد ،اما
او از پشتگرمى هه به لشكريان خود داشت جوابى از روى غرور داد ودست بره
غارت قراى رى گشاد و آ

در هوير ىمك اىداخت تا راه بر الربارسرالن بسرته

شود ،و شورهزار را در ميان خود و لشكريان سلطان وايل ساخت .ولىسلطان بره
اين هار اعتنايى ىكرد ،و وزير او خواجه وسن وسى ىيز سالِ پوشيد و به ت بيه
افواج مشغو شد ،و البارسالن از ميان هوير راهى را در پيش گرفته اسب خرود
را از آ

گذراىيد و لشكر متاب ت او هردىد و جملگى به سالمت بهجاىرب ديگرر

رسيدىد ،و با لكشر قَتَلنمش به پيكار پرداختند ،ايشران ترا

ىيراورده گريختنرد ،و

جم ى از ايشان اسير و گروهى مقتو شدىد .در ميان اجساد مقتولين ى رش پسرر
ع ّ سلطان را يافتند و ديدىد هه بى هيچ آسيب و جراوتى بر زمين افتاده اسرت و
م لوم شد هه از ترس جان داده است .سلطان مىخواست هه تخمه قَرتَلنمش را از
ميان ببرد ،اما وزير ماىع شد و س ى هررد ترا ىرام شراهزادگى از ايشران افگنرد و
جملگى را با پنجاه هزار سپاهى به سرزمين آسياى صغير فر سرتاد ،و سرلجوقيان
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روم از ىسل اواد اين قتلمش بودىد.
الب ارسالن با وزير و لشكر از اينجا ورهت هرد و پرس از چنرد روز وارد
رى شد ،عميدالملك هَندرى او را بر تخت ىشاىيده خود هماهان بره تردبير مهرامّ
مَلكى مشغو گشت .اما خواجه وسن وسى هه تا اين زمان به استقال وزارت
البارسالن هرده بود واضر ىبود هه جاى خود را به او واگذارد .و از لحاظ عقيده
و مذهب ىيز بين ايشان توافق ىبود ،خواجه وسن در فقه تابع شراف ى برود ،و در
صرب
اصو و هالم پيرو اش رى بود ،و عميدالملك يك ونفى مذهب بسريار مت ّ
بود بهودّى هه ىام شاف ى را هميشه با دشنام مىبرد و برا اشر رى ىيرز مخالفرت
شديد داشت و سه چهار سالى قبل از فوت غر بيرگ از آن سرلطان اذن گرفتره
بود هه فرمان دهد تا بر منابر خراسان رافضيان را سربّ و ل رن هننرد ،و آىگراه از
پيش خود ل ن هردن بر اش ريان را ىيز فرمان داده بود ،و اين هار او باعث شور و
هيجان شديدى شده بود ،و بسيارى از علما و ائمه خراسان خشمگين شده بودىد
و جم ى از ايشان ،از آن جمله امام ابوالقاس قَشيرى و امام ابوالم الى جروينى از
خراسان هجرت هرده بودىد .خليفه عباسى ىيز از عميدالملك دلگير بود ،زيرا هره
به س ى و اصرار او مجبور شده بود دختر خود را به عقد غر بيرگ در آورد ،و
باز او بود هه دختر خليفه را برخالف رضاى پدرخ از بغرداد ورهرت داده و بره
اردوى غر بيگ برده بود .به هر وا خواجه وسن وجود او را مَخلّ وا خود
مىداىست و مخصوصاً همين هه داىست عميدالملك التجا به زن البارسالن برده
است ترسيد و براى وبس و بند او وسايل و ويل براىگيخت ،تا آىكره در همرين
سا  456به مقصود رسيد ،و البارسالن به تحريك او فرمان داد عميردالملك را
گرفتند و به شهر ىيشابور برده وبس هردىد ،و سپس او را بره مروالررّود بردىرد و
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يك سا ب د وى را به قتل رساىيدىد.
ااهراً در اين هنگام بود هه خواجه وسن را به ىظامالملك ملقّب سراختند،
و از اين پس استقال او در امر مملكتدارى هامل شد ،و جز در امر لشكرهشرى
و فت بالد و قهر اقوام در همه هار رأى و تشخيص او قا ع بود ،و شرايد بتروان
گفت هه وتى همان سفرهاى جنگى و لشكرهشىها را ىيز ىظامالملك به سرلطان
القا مىهرده و رِ آىها را مىريخته است ،و علت اين هار ايرن بروده اسرت هره
جمع هثيرى از ترهماىان بيابانىشين جنگجو در ىتيجه ومله سلجوقيان وارد ايران
شده بودىرد ،و منرع ايشران از ت ردّى و غرارت ميسرر ىمرىشرد .و ىظرامالملرك
مىخواست هه مملكت را ىظ و ىسق دهد ،و سراهنين ايرران را از درازدسرتى و
ست هارى برهاىد ،و عد و رفاه را شامل اووا ايشان گرداىد ،بنابر ايرن بايسرت
سپاهيان ترهماىان را در خارج ايران مشغو سازد.
به اين قصد بود هه ب د از سرهوبى اميرر خرتّالن و مطيرع هرردن فرماىرده
چغاىيان ىقشه جنگ با گرجستان و ارمنستان را هشيد ،و با سلطان به آذربايجان و
ىخجوان رفت ،و او را در ساول رود ارس گذاشته پسرخ ملكشاه را هه ده سرا
بيشتر ىداشت به عنوان فرماىدهى لشكر با خود به سرزمين ارّان هه امروزه قفقازيه
مىىامي برد ،و به فت بالد و قالع ىصارى همّت گماشت .مرد قل مرد شمشيرىيز
شد ،و فرزىد سلطان خود را در ت بيه لشكر و محصور هردن دشمن وهشورگيرى
ت لي و تربيت داد ،و هر قل هاى را هه مىگرفتند اگر ملكشاه بهاقتضاى فوليرت
و تمايل ىژادى مىخواست ويران هند خواجه ىظامالملك ماىعمىشد و مرىگفرت
اين ثغرى است براى مسلماىان ،بايد آن را به لشكريان و سالِو امروا و ذخراير
پر هرده به دست اميران سپرد تا بين ما و ىصارى وري و وايلباشند .چندين ماه
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در گرجستان و ارمنستان به شهرگشايى مشغو بودىد و البارسالن خود ىيرز بره
ايشان ملحق شد و چند شهر بزر

را مسخّر هردىرد ترا عاقبرتبرذقراط چهرارم

پادشاه أَبخاز تقاضاى صل هرد و جزيه و باج سالياىه بر عهدهگرفت و دختر خود
را به زىى به الب ارسالن داد ،و اين زن را الب ارسالن پس ازبازگشت بره ايرران
ال داده خواجه را فرمود هه او را به عقد خويش درآورد.
الب ارسالن سا ب د را به مطيع هردن عاصيان و ترتيب دادن وصلتميران
پسران خود و دختران خاقان مراوراءالنّهر و ابرراهي غزىروى گذراىيرد ،وخواجره
ىظامالملك دستور بناى ىظاميّه بغداد را داد .ب ضى از مورّخين به اشتباه گفتهاىد هه
اين ىظاميّه اوّلين مدرسهاى بود هه در اسالم ساختند .ب ضى از مستشرقين ه اين
ااهار را قبو و ىقل هردهاىد ،امّا واقع مطلب اين است هه قبل از آن ه مدرسره
در ممالك اسالمى وجود داشته است (األزهر م رروف) ،و بيسرت سرا پريش از
بناى ىظاميّه ،در شهر ىشابور به امر غر برگ سرلجوقى مدرسرهاى سراختند هره
ىاصرخسرو در سفرىامه خود به آن اشاره هرده است ،و درسا مر

غر بگ در

موق ى هه الب ارسالن داخل شهر ىشابور شد بر در مسجدى گذشرت جم رى از
فقها با جامههاى چرهين آىجا ايستاده بودىد ،رس ت ظي و دعا بجا ىياوردىد ،الب
ارسالن پرسيد هه اينان هيستند؟ ىظامالملك هه در آن موقع هنوز خواجره وسرن
وسى خواىده مىشد با او بود ،و به او گفت اينها لبه علمند هه از همره مرردم
شريفالنّفسترىد ،و از دىيا بهرهاى ىدارىد ،و چون ديد هه قلب سلطان بر ايشران
ىرم شد گفت اگر سلطان اذن دهد براى اين بقه موض ى بسازم و مايره م اشرى
مقرر دارم هه به لب عل و دعاى دولت سرلطانمشرغو گردىرد ،وى اذن داد و
خواجه وسن امر هرد هه در هرر شرهرى مدرسرهاى برراى رال

علروم دينيّره
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بسازىد .اما آىچه ممكن است هه خواجه ىظامالملك ابتدا هرده باشد ،ولو اينكه آن
را ه به يقين ىمىداىي  ،يكى اين است هه در هرمدرسرهاى وجررههراى مت ردد
براى اقامت و سكناى ال

ساخته باشد ،و براى هر الب علمى مايره م اشرى

مقرر هرده باشد و هتابخاىهاى به آن منض هرده باشد ،ديگر اينكه مدرسه را ماىند
ىظاميه بغداد بسيار بزر

ساخته باشرد هره در آن اىرواع علروم م قرو و منقرو

تدريس هنند (چناىكه در اوىيورسيتههاى اروپا مرسوماست) و هتابخاىرهاى داشرته
باشد ،و استادان و فقيهان بزر
درس بگويند ،و ال

و عالى مرتبه را از همه بالد به آىجا بياورىرد هره

عل از هر شهرى ب د از آىكه از ت لّ پيش استادان خرود

فارغ شدىد به آن شهرها هه مدرسههاى بزر تر داشرت رفتره آىجرا وجررهاى و
وايفه ماهياىهاى بگيرىد و به تكميل تحصيالت خود مشغو شوىد .م روف است
هه خواجه ىظامالملك دوازده ىظاميه در دوازدهشهر بزر

ساخت هه ىام برخى از

آىها به ما رسيده است و هليه آىها از قبيل همين ىظاميه بغداد بود ،و از قرارى هره
مورخين مىگويند براى بنا و ىگهدارى مدارس و اداى مخارج ال

و استادان و

خريدارى و استنساخ هتب و ساير مصارف آىها عشر ما سلطان را هه خراّّ او
مىشد صرف مىهرد .و م نى اين عبارت بهاصطالِ اين عهد ايرن مرىشرود هره
ىظامالملك يك عشر بودجه مملكت را مخصوّ امور م ارفى هررده برود ،و در
هر شهرى مدرسهاى بنا هرده بود هه وك مدارس ابتدايى و متوسطه اين زمان را
داشت ،و دوازده داىشگاه ساخته بود هه عنوان عمومى آىها ىظاميّه بود ،و داىشگاه
هر شهرى را به اس آن شهر اضافه هرده مىگفتند ىظاميّه بغداد ،و ىظاميّه بصره ،و
ىظاميّه اصفهان ،و ىظاميّه وس و ىظاميّه خرگرد و ىظاميّه ىيشابور ،و ىظاميّه مررو
شاهجان و ىظاميّه هرات و غيره .امرادر آن عهرد امرور م رارفى منحصرر برود بره
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تحصيالتى هه مربوط به شرع اسالم بود و علومى هه در ميان مسلمين رايج برود،
و وتى در ب ضى موارد ت صّب به خرجداده مدرسه را به پيروان فرالن امرام اهرل
سرنّت منحصرر مررىهردىرد ،مثررل تراب ين شرراف ى يرا ترراب ين ابوونيفره ،چناىكرره
شرفالملك ابوس د مستوفى هم صر و زيردسرت ىظرامالملرك هره ونفرى برود
مدرسهاى بر سر مرزار ابوونيفره سراخت و آن را مخصروّ پيرروان او هررد ،و
سلطان ملكشاه در اصفهان مدرسهاى بنا هرد در محله هرّان ،چرون خواسرتند هره
بنويسند هه در اين مدرسه هدام ايفه باشند از سلطان پرسيدىد ،گفت اگرچه من
ونفى مذهب اما اين خير از برراى خرداى ت رالىسراختهام ،قرومى را محظروظ و
مخصوّ هردن و ايفهاى را ممنوع و محروم داشتن وجهى ىدارد ،بنويسيد هره
اصحا

هر دو امام در اين مدرسه ثابت باشند علىالتّساوى و التّ راد  ،خواسرتند

هه ىام امام ابوونيفه پيش از امام شاف ى ىويسرند خواجره ىگذاشرت ،و مردتى آن
هتابت موقوف ماىد ،و سلطان مىفرمود تا خواجه را رضرا ىباشرد هريچ منويسريد
عاقبت قرار بر آن گرفت هه بنويسند آن را بر پيروان دو امام ،امامى اائمل صدرى
ااسالم ،وقف هرد.
خالصه اين هه اس هيچ يك از دو امرام را ىبردىرد .اقروام تررك و مغرو
هميشه ىسبت به مذاهب و فر مختلفه هما تسام و تساهل را بروز دادهاىرد ،و
مىتوان گفت هه اين ىژاد از ت صّب دينى بالمّره برى است ،و عيب عمده خواجه
ىظامالملك همان ت صّب دينى او بود ،و از مندرجات سياستىامرهاى هره ترأليف
هرده است بخوبى واض مىشود هه از آ سلجو دو شكايت بزر

دارد ،يكرى

اينكه آىها چون از جاسوسى و خبرچينى متنفّر برودهاىرد اجرازه ىمرىدادهاىرد هره
خواجه در ىقاط مختلف مملكت منهى و صاوب خبر بگمارد ترا هرر چره اتفرا
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مىافتد و هر چه از مردم مىشنوىد و مىبينند به درگاه سلطان خبر بدهند ،وديگر
اينكه ىمىگذاشتهاىد ىظامالملك بر وسب ميل خود و بر وفق ت صّب شديدى هه
در مذهب شاف ى داشت هليّه هساىى را هه ت لق به اديان و مذاهبديگرر داشرتند
آزار و ت ذيب هند .در موضوع شكايت اولى خود او مىگويد:
«روزى ابوالفضل سگزى از البارسالن پرسيد چرا صراوب خبرر ىردارى،گفت
چون من صاوب خبرى ىصب هن آىكه مرا دوستدار و يگاىره باشرد برهاعتمراد
دوستدارى و يگاىگى خويش صاوب خبر را وزىى ىنهد و رشوتىىدهد ،و آىكه
مخالف و دشمن من بود با او دوستى گيرد و او را ما بخشد،چون چنين باشد
ىاچار صاوب خبر هميشه از دوستان به سمع مرا خبرر بدرسراىد و از دشرمنان
خير ىيك ،د ما هر روز بر دوست گراىتر مىشود و بردشمن خوشتر ،پرس بره
اىدك روزگار دوست دورتر مىشود و دشمنىزديكتر ،تا جاى دوست دشرمن
بگيرد»

و ىظامالملك ب د از ىقل اين استدا عاقلپسند باز مىگويد صاوب خبرو
صرب
بريد داشتن يكى از قواعد ملك است و داشتن آن اوليتر است .در موضع ت ّ
ىداشتن سلجوقيان و تساهل و تسام ايشان ،و آثارى هه بر آن مترتّرب شرد ب رد
ازين بحث خواهي هرد.
از وقايع مه اين سالها جنگ ميران ايرران و روم برود .دولرت روم شررقى
قسمتى از آسياى صغير را در دست داشت و متصررفات آن دولرت از رفرى بره
اىطاهيّه منتهى مرىشرد واز جراىبى تمرامى ارمنسرتان را شرامل برود .لشكرهشرى
البارسالن و سرداران سلجوقى به گرجستان و ارمنستان و اراضى آسياى صغيرو
مقتو شدن يكصد و بيست هزار عيسوى در آن جنرگهرا روميران و يوىاىيران را
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ساخت ،و مخصوصاً وقتى هه البارسالن ومله بر شرهر قيسراريّه بررد،

ودروازههاى هليساى سنت بازيل را هه مرصّع به ال و مرواريد بود از جرا هنرده
به ايران ومل هرد ،ت صّب دينى عيسويان به جنبش آمد و در سرا  462پادشراه
روم با لشكرى گران از قسطنطنيه به شام رفت و بر شهر مَننبج وملره بررده آن را
غارت هرد و مردمش را هشت .اين پادشاه يا امپرا ور روم شخصى برود موسروم
بهرَماىوس ديوجنس (هه در هتب عربى و فارسى آن را أرمراىوس ىوشرتهاىرد) ،و
ازسرهردگان سپاه يودهيا ملكه يوىاىى قسطنطنيه بوده است ،و آن ملكه همين هه
مملكت خود را در خطر ديده بود ترن بره ازدواج برا رَمراىوس داده برود و او را
بهسمت امپرا ورى روميان و فرماىدهى هل سپاهيان ىصب هررده برود .رَمراىوس
دوماه ب د از تاجگذارى خود به لشكرهشى مشغو شده بود ،و سپاهيان خرود را
به چندين گروه منقس هرده و هر گروهى را به ىاويهاى رواىه هرده برود ،و ايرن
جنگجويان رومى و يوىاىى ترهان سلجوقى را از بالد آسياى صغير بيرون هردىرد،
و بتدريج ايشان را به سمت شرقى رود فرات راىدىد ،و خود رَماىوس مصم شد
هه لشكر به ارمنستان هشيده آن را از دست مسلماىان بدر آورد.
در سا  463بود هه البارسالن از راه عرا رو به شام رفت و از ولب به
سمت آذربايجان ورهت هرد .در بالد و قالعى هه در اين گردخ از آىها گذشرت
سپاهى و مستحفظ گذاشت و ديوارها و خند هاى آىها را ت مير هرد تا در قبرا
دشمن مقاومت تواىند هرد .به شهر خوى رسيده برود هره بره او خبرر دادىرد هره
لشكريان رومى به مالزگرد رسيدهاىد ،و مالزگرد شهرى بود از خاك ارمنسرتان و
جزء ىاويه خالط يا أخالط ،و در هنار رود فرات و در چند فرسخى درياچره وان
واقع بود .در اين موقع با البارسالن بيش از پاىزده هرزار سروار ىبرود ،عيسرويان
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بيش از ين گفتهاىد ولى آىها ه مجموع سپاهيان از يكصد هزار ىفر همتر ىبودىد،
و شماره آىها را تا سيصد هزار ىفر ىيز گفترهاىرد ،و ايرن سرپاه عظري از وايرف
مختلف رومى و يوىاىى و روسى و فرىگى و ارمنى و گرجى و خَرزى و أبخرازى
و غَزّى وقفچاقى تشكيل يافته بود ،و در ميان ايشان سى هزار تن از سرهردگان و
پيشروان و بطريقان ،و پنج هزار ىفر چرخاىداز و هزاران تن منجنيقدار بود .چرون
دشمن ىزديك بود و الربارسرالن فرصرت جمرعآورى لشركر ىداشرت خواجره
ىظامالملك رابا خاتون (زوجه خود) و اومرا و اثقرا بره همردان يرا بره تبريرز
فرستاد ،و او را مأمورهرد هه لشكريان گرد آورده ىرزد او رواىره هنرد ،و خرود برا
همان پاىزده هزار سواربرگزيده به ت جيل روى به أخرالط آورد .عمرده سرپاهيان
رومى در ميان شهراخالط و مالزگرد در موض ى زهره ىام ىرزو هررده بودىرد ،و
چند گروه ايشان درىقاط ديگر اردو زده بودىد .اخبارى هه از دليرى و چرااهى و
بىباهى ترهان سلجوقى به گوخ عساهر رومى رسيده بود مايه ووشت و اىديشه
ايشان شده بود .جنگجويان مزدور فرىگى پيش از آىكه جنگى درگيررد از ميردان
بدر رفتند و راه مراج ت در پيش گرفتند ،و سپاهيان غزّ هه از سواول داىرو

و

اتيل (ولگا) آمده بودىد و خود از ىژاد ترهمان و با سلجوقيان همجنس و همزبران
بودىد ىيز از پيكار امتناع هردىد ،و رَماىوس با وجود اينكه ايرن عرده از قشرون او
هاسته شده بوه به پيغام سلطان هه او را به عودت ىصيحت هرده بود اعتناى ىكرده
به اين اعتماد هه قوت و قردرت او بيشرتر اسرت مبرادرت بره هجروم هررد .روز
جم هاى مقارن اهرهه مسلمين پس از خت ىمراز جماعرت مشرغو دعرا بودىرد
سلطان به دست خود تنگ اسب خويش را بست و زين و لگام را مستحك هرد،
تير و همان را بينداخت و گرز و شمشير بگرفت ،جامهاى سفيد بپوشريد و جسر
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خود را به مشك م طر هرد ،وصيّت هرد هه هرگاه در جنگ هشته شود بردىش را
در همان موضع به خاك بسپارىد .سپس لشكريان خود را به چهار قسمت هررد و
براى هر گروهى موض ىم ين هرد .پيكار در گرفت ،و چنردين سراعت دو سرپاه
يكديگر را مىهوفتند ،و ازمرد و اسب و سالِ هه بر خاك مىافكندىرد پشرتههرا
مىساختند ،هنگام پسين بهخا ر رَماىوس چنين خطور هرد هه اگرر بره لشركرگاه
خود عودت هند بهتر است ،عَلَمدار خود را گفرت هره برگررد .بره مجررّدى هره
جنگجويان او عَلَ را رو به عقب متوجه ديدىد مشوّخ گرديدىد و ىظام ايشان بر
ه خورد .در همين لحظه سواران ترك همانهاى خود را راست هردىد و براراىى
از تير بر سر روميان فرو ريختند ،و همين هه ايشان را در ورا فررار و هزيمرت
ديدىد با اسب در پى ايشان تاختند .اىدهى ىگذشت هه سپاه عظي روم را در هر
شكستند و ىابود هردىد و لشكرگاه ايشان را به باد چپاو و غارت دادىرد .همرين
هه سلطان به جاى خود بازگشت س دالدوله گوهر آيين هه از سرداران قشرون او
بود بر او داخل شده گفت غالمى ازغالمان من مَلك روم را اسير هررده اسرت ،و
همين غالم را پيش از عزيمت از خوى بر خواجه عر

هرده بودىرد ،و خواجره

وى را ىپسنديده بود و از عداد لشكريان ساقط هرده بود ،و مرن پريش او رفرت و
درباره اين غالم با او سخن گفت و از هنرمندى او تمجيد هردم ،خواجه بره نرز
گفت «باشد هه وى مَلك روم را دستگيرسازد» و اينك همچنان شده است هره او
گفت ،سلطان گرفتار شدن مَلك روم را مستب د داىست ،و خادمى شادى ىام را هه
سابقاً به وضور رَماىوس به رسالت رفته بود و او را مىشناخت فرستاد تا ببيند هه
اين سخن راست است يا ىه ،خادم بازگشرت و تصرديق هررد ،و رَمراىوس را آن
شب در خيمهاى جاى دادىد ،و وفاظ هردىرد .صرب روز ب رد او را بره وضرور
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سلطان بردىد ،سلطان به شرايط اعزاز واوترام و تجليلى هه ايق قدر شاهان برود
عمل هرد و او را در خيمهاى شاهاىه منز داد ،و هر روزه او را بر سر خوان

ام

در هنار خود مىىشاىيد ،و پس از هشت روز گفتگو پيمان صلحى با او بسرت بره
اين ىحو هه:
1ر امپرا ور روم ىقداً هزار هزار دينار ال فديه بپردازد،
2ر و تا مدت پنجاه سا هر ساله سيصد و شصت هزار دينار باج بفرستد،
3ر و هر وقت هه سلطان مسلماىان از او مدد بخواهد لشكريان رومى را بهوضور
او رواىه دارد،
4ر و هر چه اسير از مسلماىان در دست روميان باشد آزاد سازد.
سپس ده هزار دينار به او داد ،و خل تى شاهاىه بر او پوشاىيد و گروهرى از
بطريقان و اعيان وابسته به او را آزاد هرد و با او به روم فرستاد ،و خرود ترا يرك
فرسخ راه او را مشاي ت هردو جم ى سپاهى بدرقره او هررد هره او را بره مرأمنى
برساىند .چون رَماىوس به روم بازگشت مطلع شد هه همو نان او سر از ا اعرت
او پيچيدهاىد و ميخائيل ىامى بر مملكت مسلط شده است .اين امپرا ور جديد به
مصالحه رَماىوس با البارسالن رضا داد ،و قرار باج سالياىه و آزاد هردن اسررا را
قبو هرد ،اما فديه هزار هزار دينار را ىپذيرفت ،و رَمنوس هر چه ما داشت گرد
آورد ولى بيش از دويست هزار دينار ىشد .آن همه را با بقى زرّين واوى م اد
ىود هزار دينار جواهر به وضور سلطان فرستاد و سوگندها خورد هه برر بريش از
آن استطاعت ىدارد .همين هه البارسالن از داستان او آگاه شد از راه جرواىمردى
قصد هرد هه لشكر به امداد او بفرستد و او را بر تخت سلطنت بنشاىد ،اما چنرد
ماه ب د چون شنيد هه رَماىوس در مبارزه با مَ ار

خود مغلرو

گرديرده و بره
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قتل رسيده است دست از اين ىيّت برداشت .ااهر اين است هه در ايرن مصرالحه
البارسالن هيچ شهر و وايتى از روميان ىگرفته است ،و به همان غنائ جنگى و
غرامت ىقد اهتفا هرده است .در موضوع غناي شايد گفتن اين مطلب مفيد باشرد
هه از جمله اموا روميان هه به دست لشكريان البارسالن افتاد سره هرزار ارابره
بود براى ىقل اوما و اثقا  ،و از جمله منجنيقهراى ايشران يكرى برود از همره
سنگينتر و بزر تر هه هشت سنگافكن برر آن ىصرب هررده بودىرد ،و هرزار و
دويست مرد درآن هار مىهردىد ،و آن را صد ارابه مىهشيد ،و هر سنگ هه با آن
مىافكندىد يكخروار (ااهراً اىدازه سى من) وزن داشت.
سا ب د البارسالن به قصد تسخير ترهستان ي نى ماوراءالنهر ورهتهرد.
صاوب ماوراءالنهر در اين زمان شمسالملك تگين برود ،هره پسرر مغراجخران
ابراهي بود ،و سه چهار سالى بود هه جاىشين پدر متوفاى خود شده برود .فصرل
پاييز در سا  465هه البارسالن و سپاهيان او به هنار جيحون رسيدىد ،وبر روى
آن رود پلى بستند ،و گذشتن آن دويست هزار ىفر لشكرى با همره چهارپايران و
اوما و اثقا ايشان مدت يك ماه و هشيد .آن سوى رود جيحون قل هاى بود
موسوم به برزم هه بر لب ىهرى به ىام برزم بنا شده بود ،و هوتوا اين قل ه مردى
بود موسوم به يوسف خوارزمى .او را به وضور سلطان آوردىد ،و البارسالن امر
هرد هه او را به چهار ميخ هشند ،يوسف به سلطان دشنام داد و گفت «چون منرى
را چنين ىكشند» .سلطان در خش شد ،و بهاعتمادى هه به تيراىدازى خود داشرت
غالمان را امر هرد هه يوسف را رها هنند ،وخود تيرى از چلّه همان بره جاىرب او
رها هرد ،اما تير به خطا رفت ،و يوسف فرصتى يافته برجست و روى بره تخرت
آورد .البارسالن چون ديد هه يوسف بهجاىب وى مىآيد برخاسرت و از تخرت
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به زير آمد ،پايش لغزيد و بر زمين خورد ،يوسف خود را بر او اىداخت و هاردى
را هه در موزه داشت بر هشيد و بدان در سرفيدران سرلطان زخمرى زد .يكرى از
فرّاشان يوسف را هشت ،و ترهان جسدخ را پاره پاره هردىرد .امرا الربارسرالن
داىست هه مَردىى است ،خواجه ىظامالملك را خواست و هفايت مهمّات مملكت
را به او واگذاشت .براى وايت هد از پيش فرزىد خود ملكشاه را ت يين هرده برود.
اما ىَه پسر ديگر ىيز داشت هه ب ضى از آىها (از آن جمله اياز و شرايد تكرش) از
ملكشاه مسنتر بودىد و ىيز برادرخ قاوردبگ هنوز زىده بود و ممكن برود اينهرا
براى ملكشاه مايه زومت بشوىد ،به اين جهت وصيت هرد هه برادرخ قاوردبگ
والى هرمان و فارس باشد و هر ساله وايفهاى ازخزاىه مملكرت بره او بدهنرد؛ و
اراضىاى را هه در بلخ تيو پدر خودخ داوود چغربى بگ بود بره فرزىرد خرود
اياز واگذاشت و وصيت هرد هه پاىصد هرزار دينرار رال از مرا مملكرت بره او
بدهند ،و به اياز وصيت هرد هه با برادر خود ملكشاه يار و همرراه باشرد .تكرش
ملقّب به شها الدين ه چنان هه از تواريخ و سكّهها برمرىآيرد از همرين سرا
مر

پدرخ والى خارستان بوده است و يك بار هر برر بررادر خرود راغى و

عاصى شده است .يكى ديگر از برادران ملكشاه شمسالدوله غاىشاه ىرام داشرته
است هه واه ىيمه شرقى خراسان بوده و مقّر وكومت اوشهر هرات بوده اسرت
و ش را و ىويسندگان را تجليل مىهرده است ،و يك داسرتان يوسرف و زليخراى
بسيار سست ه به بحر متقار

براى او ساخته شدهاست هه آن را بره غلرط بره

فردوسى ىسبت دادهاىد.
بارى ،البارسالن در روز شش ربيعااو زخ خرورد و روز دهر همران
ماه جان سپرد و او را در مرو ىزديك گرور پردرخ دفرن هردىرد .وكري سرنايى
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شاعرعارف سى سالى ب د از مر

او گفت:

سر البارسالن ديدى ز رف ت رفته بر گردون
به مرو آ تا به خاك اىدر تن البارسالن بينى
با آىكه البارسالن درباره فرزىدان خود هرر ىروع وصريتى ازم برود هررد،
ووتى امرا را فرمود هه به اعت ملكشاه سوگند بخورىد و خواجه ىظامالملك را
مأمور سوگند دادن ايشان هرد ،اگر تدبير و هفايت خواجه ىمىبود سلطان ملكشاه
مستقر ىمى شد ،زيرا هه ملكشاه هفده ساله بود و مدعيان او شخصاً از او مسنّترر
و با تجربهتر بودىد ،و مملكت سلجوقى در اين زمان بسيار وسيع برود ،واگرر در
هر گوشهاى يكى از امرا سر به غيان برمى داشت سرهوبى جمله آىهرا از عهرده
ملكشاه خارج بود.
لشكرى را هه البارسالن بره مردت يرك مراه از جيحرون بره مراوراءالنهر
عبورداده بود ىظامالملك در سه روز از جيحون گذراىده به خراسان ورهت داد ،و
مبلغ هفتصد هزار دينار بر مقدار مواجب و جيره ايشان افرزود ،و ايشران را از راه
ىيشابور به رى رساىيد .و علت اين شتا
هه درهرمان خبر مر

اين بود هه قاورد عموى ملكشاه همين

البارسالن را شنيده بود به قصد تسرخير مملكرت آهنرگ

رى هرده بود ،اما ملكشاه و ىظامالملك بر او پيشدستى هرده به رى رسريدىد و از
آىجا بهسمت همدان ورهت هردىد .در ىزديكى همدان برين دو لشركر پيكرار در
گرفت ،وبا آىكه لشكريان ملكشاه به قاورد مايلتر بودىد سرپاهيان او را شكسرت
دادىد ،وقاورد با دو فرزىد خود اميراىشاه و سلطاىشاه دستگير شدىد.
چون از اين مصافگاه به همدان آمدىد لشكريان سرلطان دسرت برر امروا
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رعيّت دراز هردىد ،و به فخر و غرور اينكه چنران لشركرى شكسرتهاىرد و چنران
فتحى هردهاىد مواجب و جيره بيشتر مطالبه مىهردىد ،و تهديرد مرىىمودىرد هره
اگربا مقصود ما موافقت ىشود به قاورد ملحق مىشوي  .ىظامالملرك ىماينردگان و
سرجنبانهاى سپاه را ديد و به ايشان قو داد هه با سلطان در آن خصوّ گفتگو
هند .شب آن روز به امر سلطان قاورد را زهر دادىد (يا خفه هردىد) و پسران او را
هور هردىد ،و روز ب د چون لشكر به تقاضا باز آمدىد خواجه به ايشان گفت هره
ديشب ع ّ سلطان زهرى را هه در ىگين اىگشترى خود پنهان هرده بود مكيده بود
و جان داده بود .و سلطان به اين جهت دلتنگ و غمگين بود و جاى آن ىبرود هره
در با

تقاضاى شما با او چيزى بگوي  .لشكر چرون ايرن سرخن را شرنيدىد دم

درهشيدىد و ديگر ذهرى از افزايش مواجب و جيره ىكردىد.
از اين پس ملكشاه خواجه ىظامالملك را مختار مطلق هليّه امرور مملكرت
هرد ،و بر آن عهدى ىوشت و سوگند خورد ،و چند لقب بر القا

او افزود ،از آن

جمله لقب اتابك بود ي نى امير پدر ،و وايت وس و چنرد محرل ديگرر را برر
تيوات او عالوه هرد.
ىظامالملك در تدبير امور و سياست مملكت (هر چند هره از برراى وفرظ
مراتب و رعايت ااهر به اذن و اجازه سرلطان عمرل مرىهررد) در واقرع مسرتقل
گرديد ،و ملكشاه را به ميل و اراده خود مىگرداىيد.
در سا  466سلطان لشكر به خاك خراسان هشيده شمسالملك تگرين را
هه عاصى شده بود مقهور و مطيع هررد ،و بررادر خرود ايراز را هره والرى بلرخ و
خارستان بود در مقر وكومتش استوار ساخت .اما اياز در همين سا درگذشت
و سلطان بلخ و خارستان را به برادر ديگر خود شها الردين تكرش واگذاشرت
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(رجوع شود به ما قبل).
در سا  467ىظامالملك هشت ىفر از اعيان منجّمرين و رياضريّون را گررد
آورده ايشان را امرر هررد هره سرا را ت رديل ىماينرد ،ي نرى ىروروز را هره او
فروردينماه باشد در او فصل بهار و موقع تحويل خورشيد به برج ومرل قررار
دهند و محاسبه ماه و سا را چنان ترتيب دهند هه اين وضع برجرا بماىرد .اسر
چهار تن ازاين علماى رياضى هه در ت ديل سا شرهت داشتند در هتب مرذهور
است ،هه عبارت باشند از وكي عمر برن ابرراهي خيرامى ىيشرابورى ،و وكري
ابوال باس الوهرى و وكي ابوالمظفر اسفزارى و ميمون برن ىجيرب واسرطى .امرا
اينكه در ب ضى از هتب اس عبدالرومن خازىى را ىيز جرزء ايرن عرده آوردهاىرد
صحي ىيست ،زيرا هه اگر ه در آن وقت اصالً به دىيا آمده بوده اسرت سرنّ او
اقتضا ىمىهرده است هه با اين جماعت همكارى هرده باشد .بارى ايشان سرا را
ت ديل هردىد و تاريخى وضع هردىد هه با سا شمسرى وقيقرى مطرابق برود ،و
ىوروز را هه در اين سا در ىيمه برج ووت برود بره او ومرل آوردىرد ،و ايرن
ت ديل از سا  471مجرى گرديد و مقرر شد هه ىوروز همرواره در روز او بهرار
باشد ،و به اينعلت است هه آن را ىوروز سلطاىى مىىامند ،و در تقراوي و هترب
به سا و ماه جاللى (هه از لفظ جال الدوله ،لقب ملكشراه ،گرفتره شرده اسرت)
اشاره مىهنند ،مثالً س دى مىگويد او ارديبهشت ماه جاللرى بلبرل گوينرده برر
منابر قَضبان ...ودر ىورزىامه هه تأليف آن به عمر خيام ىسبت داده شده است ايرن
عبارت آمدهاست هه:
«سلطان س يد م زالدين ملكشاه را از اين وا م لوم هردىرد ،بفرمرود تاهبيسره
هنند و سا را به جايگاه خويش باز آرىد ،علما و وكماى عصرر را ازخراسران
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بياوردىد ،و هر آلتى هه رصد را بكار آيد بساختند از ديوار وذاتالحلَق و ماىنرد
اين ،و ىوروز را به فروردين بردىد».

و ابنااثير مورخ گويد هه منجمين مزبور رصدى ي نى محلى براىمالوظه
سير و اوضاع و اووا هواهب ىيز ساختند و ما بسيارى در آن راه خرجشد و تا
سا  485بدان بنا مشغو بودىد ،ولى به سبب اينكه در آن سا ملكشاه فوت شد
اين هار تمام ىاهرده بماىد.
در اين سالها قدرت خواجه ىظامالملك بهوردّى رسريده برود هره دسرتگاه
خالفت عباسى را ىيز به ميل خود مىگرداىيد ،و از پسران خرود هرر يرك را هره
لياقت و هفايتى داشت و سنّش اقتضا مىهرد به يكى از وايات و اياات فرستاده
بود يا وزير يكى از امرا و شاهزادگان هرده بود ،و در اين با

ب د از ايرن بيشرتر

بحث خواه هرد.
در سا  473ملكشاه به رى رفت و لشكر خود را عرر

داد ي نرى سران

ديد و از ىظر گذراىيد ،و هفت هزار ىفر از ارمنيان را هه به صورت ترهان درآمده
بودىد از ميان سپاهيان اسقاط هرد .ىظامالملك به او گفت هه از ايرن جمرع هريچ
يك اهل صن ت و ورفهاى از دبيررى يرا تجرارت يرا خيرا ى ىيسرت ،و شرغلى
غيرسربازى ىدارىد ،اگر ايشان را بيرون هنى بسا باشد هه يكى را از ميان خود بره
سردارى برگزينند و بشورىد و هار به دست ما دهند ،و چند برابر آىچه براى جيره
و مواجب اين جمع خرج مىهني بايد صرف هرد تا فتنه فرو ىشيند .امرا ملكشراه
ىشنيد و آىان را اخراج هرد .خود خواجه ىظرامالملرك در سياسرتىامره اشرارهاى
به اين وق ه هرده است .بارى ،اين هفت هزار تن به قل ه وىه يرا وَىَرج در ا رراف
شهر ىخشب هه اقامتگاه تكش برادر سرلطان برود رفتنرد و در خردمت او داخرل
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شدىد .تكش به پشتگرمى ايشان سر به عصيان برداشت و برر مررو رود ،و مررو
شاهجان ،و ترمذ و بالد ديگر مستولى شد و به قصرد اينكره تمرامى خراسران را
تصرف ىمايد رو به ىيشرابور آورد .چرون ايرن خبرر بره سرلطان رسريد از اينكره
ىصيحت و رأى وزيرخويش را ىشنيده بود پشريمان شرد و برراى عرالج هرار برا
سپاهى گران آهنگ خراسان هرد و پيش از آىكه تكش به ىيشابور رسد او به آىجا
وارد شد چون برادرخداىست هه وى داخل ىيشابور شده است به ترمذ گريخرت
و آىجا متحصن شد .سلطان رفت و آن شهر را محاصرره هررد .تكرش هسراىى از
اصحا

ملكشاه را هه اسير هرده بود آزاد هرد و خود از قل ه ترمذ به زير آمرد و

به خدمت سلطان رسيده عذرخواهى هرد .سلطان او را بخشريد و برر سرر ايالرت
خود باقى گذاشت.
در سا  475جما الملك ابومنصور پسر خواجه ىظامالملك فروت شرد ،و
به اوترام پدرخ وتى در شهر بغداد براى او مجلس عزا برپرا داشرتند .و داسرتان
هيفيت مر

او م رّف مقدار اقتردارى اسرت هره اواد ىظرامالملرك در مملكرت

داشتند ،و از آن واض مىشود هه ملكشاه ديگر جرأت ىمىهرده است هه آشكارا
بر ضدّ ىظامالملك اقدامى ىمايد ،اما خواجه ه در موق ى هه شاه را ىسبت بهخود
مقصر و گناهكار مىداىسته اسرت مصرلحت خرود را در غمرن عرين و تسرلي
مىديده است.
قضيه از اين قرار است هه :ملكشاه مسخرهاى داشت موسوم به ج فرك ،و
جما الملك پسر خواجه در شهر بلخ متكفّرل امرر وزارت برود .آىجرا شرنيد هره
ج فرك در مجالس خلوت سرلطان بررخالف خواجره سرخن مرىگويرد و او را
سخريّه مىهند و به سلطان چنين القا مىهند هه ابن بهمنيار ملقّب به عميدالدولره
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شايسته وزارت است .و اين ابن بهمنيار قبل از آىكه به خردمت ملكشراه رسريده
ىدي و مقرّ

وضور او بشود وزير و هدخداى والى فرارس بروده اسرت .برارى،

جما الملك همين هه اين خبر را شنيد بسيار غضبناك شد ،و برخاسرته بسررعت
از بلخ به اصفهان سفر هرد ،دو برادرخ فخرالملك و مؤيّردالملك بره اسرتقبا او
رفتند ،و جما الملك ايشان را سخت مالمت هرد هه چرا بايد از هارهاى ج فرك
غافل باشند ،و چون به وضور سلطان رسيد ج فرك را ديد هه با او آهسته سخن
مىگويد ،روى به ج فرك هرده چون تو هسى را چه ودّ آن است هه در اين جرا
بايستد و در وضور عموم با وضرت سلطان گستاخى و گشاده زباىى ىمايد .پس
او را از بارگاه بيرون هرد ،و ب د از آىكره از وضرور ملكشراه رخصرت اىصرراف
يافت فرمود هه ج فرك را گرفتند و زباىش را از قفا بيرون هشريدىد .وى از ايرن
گزىد مَرد ،و سلطان هينه جما الملك را در د گرفت.
اردوى سلطان از اصفهان ورهت هرده رواىه خراسان شد ،جما الملك ىيز
با پدرخ در رها

ملكشاه بود .مدتى در ىيشابور اقامت هردىد ،و چون خواستند

هه به اصفهان بازگردىد خواجه چند روزى پيشتر رفت ،سرلطان عميرد خراسران
ابوعلى را خواسته او را گفت سر خود را بيشتر دوسرت دارى يرا سرر ابومنصرور
ابنوسن را (ي نى جما الملك را) ،او جوا

داد هه ابد سرر خرويش را ،گفرت

پس بدان هه اگر تو تدبيرى براى هشتن او ىكنى ما ترا خواهي هشت .ابوعلى ىيز
خادم خاِّّ جما الملك را هه مردى ىاقصال قل و ساده لوِ بود به دام آورده به
او گفت سلطان قصد دارد هه فردا خداوىد شما را از ميان برردارد ،اگرر ترو او را
ىهاىى هالك هنى بهتر از آن است هه آشكارا دستگير و مقتو گردد و مناصرب و
اموا شما ىيز بر باد رود .آن بىخرد باور هرد ،و اىديشيد هه همان بهتر هه خاىدان
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ىظامالملك به سبب اين پسر پراهنده ىشود .جما الملك هوزه فَقّاعى داشرت هره
هر شب هنگامى هه تشنه مىشد از آن مىىوشريد .ايرن خرادم در آن هروزه زهرر
ريخت ،و چون جما الملك آ جو خواسرت آن هروزه را بره دسرت او داد هره
خورد ،و چون اوساس هرد هه در شرف مر

است خرواهر خرود را لبيرد ترا

وصيت هند ،اما پيش از آىكه خواهرخ برسد درگذشت .سلطان چون داىست هره
ابومنصور مرده است به شتا

ورهت هررد و دو منرز يكرى هررده خرود را بره

خواجه ىظامالملك رساىيد و او را از مر

پسرخ آگاه هرد و تسليت داد و گفت

اگر پسرت وفات هرد من خود پسر توأم و تو به صبر هردن اوليترى.
ابن بهمنيار ملقب به عميدالدوله هه در اين وكايرت ذهرر هرردم مرع در
وزارت ملكشاه بسته بود و با ىَدماى سرلطان سرازخ هررده برود و پنهراىى برراى
خواجه ىظامالملك پاپوخ مىدوخت ،تا عاقبت او و يكى از همدستاىش چشمان
خود را در سر اين هار گذاشتند .تفصيل واق ه اين است هه ملكشاه مردى موسوم
به سيّدالرؤسا ابوالمحاسن محمد را هه فرزىد يكى از م اوىين عمده ىظرامالملرك
بود به ىدامت خود اختيار هرده بود ،و به ودّى مقر

شده بود هه هرگراه روزى

سلطان او را ىمىديد ااهار دلتنگى مىهرد .مثالً يك بار به علت اينكه چند روزى
او را ىديده بود به دست خويش ش رى به فارسى به او ىوشت بدين مضمون هه:
ترا از دورى من ىيست باهى
هه خواهى يافت غير از من اىيسى
من از ىاديدن تو بس ملول
هه ىبود جز توأم يار و جليسى
و ىظامالملك چون سيّدالّرؤسا را تا اين اىدازه مقرّ

و محبو

سلطان ديد
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واىگهى پدر او را مردى هافى يافته بود و به همكارى خود برگزيده برود يكرى از
دختران خود رابه سيّدالرّؤسا داد ترا ايرن قرابرت سرببى مرورث دوسرتى و مراىع
مخالفت ايشان شود .اما مقام و اقتدار خواجره ىظرامالملرك و سرلطه فرزىردان او
باعث بر وسادت هليّه اشخاّ جاه لب مىشد ،و از قراين برمىآيرد هره وترى
پدر همين دامادخ هما الدوله ابوالرضا فضلاللره ىيرز بره او وسرد مرىورزيرده
است.ابن بهمنيار از اين وضع و وا ىاچار استفاده مىهرده و با سيّدالرؤسرا گررم
مىگرفته و سر و سرّ داشته است ،و اشتراك آىها در بغن و هينهورزى ىسبت بره
خواجه ممدِّ دوستى ايشان بوده است ،و چون ملكشاه از امور مملكتدارى برهنار
بوده و جز به دستور و ميل وزير بزر

خود قدمى برىمىداشرته و جرز شركار و

عيش و بازى و همصحبتى با اين و آن هارى ىمىهرده است مسرتب د ىيسرت هره
گاهى دلش مىخواسته است به القاءات سوء اين و آن گوخ دهد ،و وتى اينكره
شاخ وزير خود را بشكند.
در سا ب د از مقتو شدن ج فرك و جما الملك خبرى از گفتگوهايىهه
بين سلطان و ىديمان او پيش مىآمده است به خواجه ىظامالملك دادىرد ،و بره او
گفتند هه سيّدالرؤسا در با
مبالغهآميز به عر

خزاين و ذخاير خواجره و اواد و يراران او شرروى

سلطان رساىيده و گفته است هه اينها ما سلطان را مىخورىد

و وايات را تيو خود ساختهاىد ،اگر خداوىد ايشان را در اختيار من گذارد هزار
هزار دينار از ايشان گرفته تسلي خزاىه سلطان مىهن ىظامالملك ب رد از شرنيدن
اين خبر ترتيب ضيافتى داد ،و سلطان را با مقرّبان وضور او دعوتهرد ،و خواىى
بزر

بنهاد و غالمان خويش را هه چند هزار تن از ترهران بودىرد برگررد خروان

مرتب هرد ،و خيل و سالِ ايشران را گرداگررد ايشران قررار داد ،چرون ضريافت
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برگذار شد وزير زمين بوسيد و م رو

داشت هه:

«من عمرى در خدمت سلطان و پدر و جدّخ بسر بردهام و مرا بر ايرن دولرت
وق خدمت ثابت است .هماىا به سلطان رساىيدهاىد هره مرن عشرر امروا او را
خود تصرف مىهن  .اين راست است ،ولى آىچه برمىدارم يا بر اين غالمان هره
براى سلطان گرد آوردهام صرف مىهن و يا بره مصررف صردقات وخيررات و
صالت و اوقاف مىرساى هه اجر آن عايد سلطان مىشود ،معهذا اينرك مرن و
آىچه مراست در پيش سلطان است ،بفرمايد هه هر چره دارم بره ضربط ديروان
آرىد و مرا با خرقهاى مرقّع و زاويهاى براى عَزلت باز گذارىد».

سلطان به استمالت خا ر وزير خود پرداخت .و فرمرود هره سيّدالرؤسرا و
ابن بهمنيار را گرفته چشمشان را ميل هشيدىد (ي نرى هرور هردىرد) و هرر دو را
محبوس ساختد .هما الدوله (پدر سيّدالروسا) از بي آىكه ىكبت پسرخ موجرب
ادبار خود او شود دويست يا سيصد هزار دينار تقردي خزاىره سرلطان هررد و از
خدمات ديواىى هنارهگيرى هرد ،و جاللت خواجه بره علرت دشرمنى آن دو ترن
زياده شد.
در سا ب د ي نى سنه  477تكش هه برادر سلطان بود برار ديگرر سرر بره
غيان برداشت ،و از قل ه خود بدر آمرده مروالررود و م ردودى از برالد و قرالع
ديگر خراسان را گرفت و تا ىزديك سرخس رسيد ،و چو مطلع شد هه سلطان و
خواجه ىظامالملك درصدد لشكر هشيدن به خراساناىد گريخت و به قل ره خرود
پناه برد .سلطان ب د از آىكه تكش را گرفت چون سوگند خورده بود هه آسيبى به
او ىرساىد هار او را به فرزىد خود اومد هه فلى هفت سراله برود واگذاشرت ،و
اومد فرمان داد تكش را سرمه هشيدىد (ي نى هور هردىد) و به زىدان اىداختند.
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در اواخر سا  479سلطان ملكشاه با وزير و امرا و مقربان خود بره بغرداد
سفر هرد و به خدمت المقتدى بالله خليفه عباسى رسيد ،و ىظامالملك تمامى امرا
را هه چهل تن بودىد يكايك به وضور خليفره بررد و م رفرى هررد .خليفره او را
خل ت داد و به لقب رضى اميرالمؤمنين ملقب ساخت ،و اين ىوع لقب هه مَضاف
به عنوان اميرالمؤمنين باشد همواره مخصوّ سال ين بوده است ،و هرگز پريش
از آن به وزيرى داده ىشده بود و ب د از آن ىيز به هيچ وزيرى داده ىشرد .خواجره
مدرسه ىظاميّه را ىيز ديدىى هرد و در هتابخاىه آىجا رفت و اىدهى مطال ه هررد ،و
در مدرسه دو جزء وديث امالء هرد ،و ت مير و ترميمى را هه در مواضع مختلف
ازم بود فرمود به عمل آورىد ،و از آىجا بازگشته بره خاىره پسررخ مؤيّردالملك
رفت و دو شب در سراى او به سر برد.
صاوب هتا

تجار السّلف ىقل هرده است هه خازىى هتابخاىه آن مدرسه

در اين موقع با شيخ زهريا يحيى بن على م روف بره خطيرب تبريرزى برود ،و او
هرشب شرا

مىخورد و م شوقهبازى و امثا ايرن ورهرات مرىهررد .يكرى از

درباىان مدرسه چناىكه رس است به خواجه مطال هاى (ي نى يادداشرتى محرماىره
ىوشت و از وا شيخ خبر داد .خواجه گفت من هرگز اين م نى باور ىكن  ،پرس
در شبى از شبها برخاست و متنكّروار در مدرسه آمد ،و بر بام دارالكتب رفت و
از روزن به درون ىظر هرد ،خطيب تبريزى به همان م امله م لروم مشرغو برود.
خواجه هيچ ىگفت و به خاىه رفرت و بامرداد دفترر ىظاميّره بخواسرت و ماهياىره
خطيب را مضاعف هرد و برات صادر هرده بفرستاد ،و به شيخ پيغام داد هره مرن
ىمىداىست مخارج شيخ زياد است وااّ به آن قدر شهريه هه تاهنون داده مرىشرد
اهتفا ىمىهردم .خطيب تبريزى داىست هه خواجه بر اووا او واقف شده اسرت،
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خجل شد و توبه هرد هه ديگر گرد هوى و هوس ىگردد.
در همان تجار السّلف وكايت شده است هره در سرا  485مروق ى هره
سلطان در بغداد بود خواجه ىظامالملك از سلطان ملكشاه اجازه خواسرت ترا بره
ه به رود و قر

وج ادا هند ،سلطان او را اذن داد ،و خواجه دستور داد اومرا

و اثقا را به جاىب غربى بغداد بردىد ،و آىجا خيمه و خرگاه زدىد ،و خود او ىيز
هماىجا فرود آمد .يكى از فضالى بغداد وكايرت هررد هره مرن در آن موقرع بره
خدمت خواجه مىرفت  ،ىزديك خيمه او يكى از درويشان را ديدم هه بر چهره او
سيماى اولياءالله بود ،به من گفت وزير را پيش من اماىتى است ،لطف هن و به او
برسان ،و رق هاى به من داد .من چون به خدمت وزير رسيدم رق ه را بوسريدم و
بر زمين ىهادم ،خواجه در آن تأمّل هرد و به زار زار بگريست .من پشيمان شدم و
باخود گفت اين رق ه را پيش من آر .من بيرون آمردم و آن مررد را بجسرت  ،امرا
ىيافت  ،و بازگشته اعالم دادم ،خواجه رق ه را به مرن داد و گفرت بخروان .چرون
مطال ه هردم ديدم ىوشته است هه:
«پيغمبر را در خوا

ديدم هه مرا گفت پيش وسن رو و با او بگو هه ورجّ ترو

اينجاست ،به مكه چرا مىروى؟ ىه من ترا گفت هه به درگاه اين تَررك براخ و
مطالب اربا

واجات بساز و درماىدگان امّت مرا فرياد رس؟»

خواجه فسخ عزيمت هرد و به مكه ىرفت و به من گفت هه هرگاه صاوب
رق ه را ببينى او را پيش من آر .ب د از مدتى آن درويش ديدم ،به او گفرت وزيرر
مشتا لقاى تست ،اگر رىجه شوى تا به خردمت رسرد لطرف باشرد ،در جروا
گفت هه او را پيش من اماىتى بود به او رساىيدم ،و بغير از آن مرا با او هارى ىيست.

122

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 2 /

اگر شما ه مثل من به اين تفصيلى هه واهى از خروا

ديردن و هرامرت

هردن است بىعقيده باشيد شايد انِّ ج لى بودن به اساس اين وكايت ببريرد.در
هتا

هه يك ىسخه خطى از آن درهتابخاىه

موسوم به ىسخه مراسالت اولواالبا

موزه بريتاىيايى موجود است صورت دو مراسله آمرده اسرت هره تحريراولرى بره
ىظامالملك ىسبت داده شده است و مضموىش هسب اجازه براى عَزلتگرفتن در
به سلطان ملكشاه است ودر آخرر آن

بيتاللهالحرام است و تحرير دومى منسو
اين عبارت آمده است:

«اگر واجت يك فقير درماىده عاجز به اهتمام آن وزيرر ىيكرو تردبير بره سرمع
مبارك ما رسد و روا گردد ثوا

آن به چندين وج برابرى هند».

خالصه اينكه اجازه ىمىده  .اين هيفيت واوى ىكته خار ال ادهاى ىيست
اما عيبش اين است هه سبك اىشاى هيچيرك از دو ىامره شربيه بره اىشراى عهرد
سلجوقى ىيست و به منشآت دوره اواد تيمور يا سلسله صفويه مىماىد وخالى از
غلط تاريخى ه ىيست .اگر وقيقتى در اساس وكايت باشد محتمل ايناست هه
ىظامالملك قصد سفر وج هررده بروده و برا يكرى از علمرا يرا عقرال در آن برا
مشورت هرده بوده است ،و آن مستشار به او گفته بوده اسرت هره ماىردن ترو در
دربار اين سلطان ترك اولى و اصل است.
در سا  482هجرى فقيهرى شراف ى از فقهراى سرمرقند بره ىرام ابو راهر
ابن علك به اصفهان بره وضرور سرلطان رسريد و از اومردخان پسرر خضررخان
صاوب سمرقند شكوه هرد ،و پيش از آن ه مردم سمرقند شكايتنامههاى فراوان
به وضور ملكشاه فرستاده و او را دعوت هرده بودىد هه برود و ايشران را از شررّ
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اومدخان خالّ سازد .سلطان آهنگ ماوراءالنهر داشت هره رسرو قيصرر روم
وارد شد و باجى را هه روميان بروسب قرارداد و پيمان تقبّل و ت هّد هرده بودىرد
آورد .خواجه او را فرمود هه در رها

سلطان سفر هند و ما خرراج را برا خرود

ببرد ،و قصدخ اين بود هه اين رسو وس ت مَلك ملكشاه را ببيند و با خداوىرد
خويش بگويد تا به د خالف سلطان ىينديشد .بارى سلطان با لشكريان خرود از
جيحون بگذشت ،و ىظامالملك برات اجرت مالّواىى را هه ايشان را عبور دادىرد
بر والى اىطاهيّه ىوشت ،و مبلغ آن يازده هزار دينار بود .اىطاهيّه شهر عمده آسرياى
صغير بود ،و آن را پنج سا قبل از آن سليمان بن قَلَلنمش فرت هررده برود ،و در
تهنيت فت آن ش را ش رها گفته بودىد .اما جيحون هجا و اىطاهيّه هجا! هشتىباىان
به وضور سلطان رفتند و شكايت و فريراد هردىرد هره مرا قرومى درويشراىي  ،و
م يشت ما از اين آ

است ،اگر جواىى از اينجا به اىطاهيّه رود پير باز آيد .سلطان

با خواجه گفت اى پدر ،اين چه سرّى است؟ از جيحون ترا اىطاهيّره سره مراه راه
است ،و ملّاوان را براى اجرت خود از اينجا تا آىجا رفتن ميسر ىيست ،مگر ما را
در اين وايت دسترس به يازده هزار دينار ىيست هه به اىطاهيّره ووالره مرىهنرى!
وزير گفت :راست است ،وليكن غر

بنده آن است هه عالميان بداىند هه عر

و و مملكت سلطان و ىفاذ وك او از هجرا ترا هجاسرت و ىراقالن در تراريخ
بنويسند ،اما هشتى باىان محتاج به سفر هردن ىيستند ،ا رافيان ما برات ايشان را به
زر ىقد خواهند خريد و همين جا ما به ايشان خواهد رسيد.
بالجمله ،سلطان رفت و بخرارا و سراير برالد عرر

راه را گرفرت ترا بره

سمرقند رسيد و آن را محاصره هرد و منجنيقها ىصب هرد .يكى از برجهاى شهر
سپرده به مردى علوى بود هه فرزىد او در بخرارا اسرير سرلطان شرده برود .هرس
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فرستادىد و پدررا تهديد هردىد هه اگر در جنگ پايدارى هنى پسرت را مىهشي .
او سستى هرد ،و لشكر ملكشاه از آن سمت رخنه در وصرار هردىرد .اومردخان
خبر يافته فرار هرد ودر خاىه يكى از مردم عامه پنهان شد .سلطان را از آن آگاهى
دادىد ،فرستاد او راگرفتنرد ،و ريسرمان بره گرردن بره وضرور او آوردىرد .چرون
برادرزاده زن سلطان (ي نىترهان خاتون) بود ملكشاه به او آزارى ىرساىيد ،بلكه با
اهرام آزادخ هرد وتحتالحفظ به اصفهاىش فرستاد.
از آىجا ملكشاه به قصد هاشغر ورهت هرد ،و چون به اوزگند رسيد هسان
پيش ملك هاشغر فرستاده وعد و وعيد هرد و او را به ا اعت خواىد .شاه هاشرغر
پذيرفت و خطبه به ىام سلطان خواىد و سركّه بره ىرام او زد و خرود بره خردمت
رسيد .خواجره ىظرامالملرك رسرو ملرك روم را از اينجرا بازگرداىيرد و گفرت
مىخواه درتواريخ بنويسند هه قيصر روم جزيه خرويش را بره سرلطان ملكشراه
سلجوقى به درهاشغر رساىيد.
دو سا ب د ،ي نى در  ،484سلطان بار دوم به بغداد وارد شد ،و فرمان داد
مسجد جام ى آىجا بسازىد هه به ىام جامع سلطاىى م روف شد ،و ىظامالملرك و
تاجالملك مستوفى (هه ب د ازين وى را بهتر خواهي شناخت) و ساير بزرگران و
امرا هر يك سرايى براى خود شروع هرد تا هر وقرت هره بره بغرداد آينرد در آن
خاىهها سكنى گيرىد.
تا اينجا سير وقايع را به ترتيب سنين دىبا مىهردي  ،اما هنون هه به سرا
 485رسيدهاي بايد آن ترتيب را رها هرده مقدمات بزر ترين وق ه ايرن سرا را
هه قتل آن وزير بىىظير است بيان هني  ،اينست هه مىگويي :
خواجه ىظامالملك وسى متجاوز از سى سا بود هره برر مسرند وزارت
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تكيه داشت ،و بيست سا از اين مدّت در عهد ملكشاه بود ،و او را بره مناسربت
وزارت آن دو سررلطان «ترراج الحضرررتين» مررىخواىدىررد .برره ت بيررر ىويسررنده
تجار السّلف:
«جهان را از مشر تا مغر

مسخّر تيغ سلطان و قل خويش گرداىيرد ،واعرداء

دولت را قهر هرد ،و اولياء و هواخواهان را برافراشرت ،و هرر چره از مكرارم و
فضررايل ممكررن باشررد هرره از اىسرران در وجررود آيررد از آن شررخص مبررارك در
وجودآمد».

به عبارت راحةالصدور:
«سلطان ملكشاه در مدت پادشاهى دوبار از اىطاهيّه به اوزگند شده برود ،ىوبرت
آخرين در سنه  479به اىطاهيّه شد ،و از آىجا به اذقيّره شرد بره هنرار دريرا ،و
اسپان را از دريا آ

دادىد ،سلطان سجاده خواست و آىجا دو ره ت ىمازگزارد

شكراىه آىكه ملك او از اقصاى مشر تا به هنار درياى مغر

رسريده اسرت ،و

بندگان خويش را سلطان از اقصاى وايت شام و ساول محريط اقطراع داد ...،و
از آىجا بازگشت و به سمرقند شد».

به بيان عماد هاتب:
«ملكشاه به شام و اىطاهيّه رفت و تا ود قسطنطنيه رسيد و هزار هزار دينرار زر
سرخ مقرر هرد هه از آن وايت به خزاىه رساىند ،و پنجاه منبرر اسرالمى در آن
بالد بنهاد ،و ا مير بَرسَق به امر او ملرك قسرطنطنيه را مجبرور هررد هره سرااىه
سيصد هزار دينار به رس پيشكش به خزاىه سلطان فرستد و سرى هرزار دينرار
جزيه بپردازد ،از آىجا به رى برگشت و آهنگ فت سمرقند هرد ،و مدت تمامى
اين اعما بيش از دو ماه ىشد .چون به سمرقند رسيد آن را محاصره هرد و برر
خان آىجا مستولى شد و غاشيه خويش بر دوخ او گذاشت هه پياده در رهرا
او آن را برد ،و در سا  482به اوزگند رفرت و براج اىطاهيّره را برراى او آىجرا
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بردىد ،و تا خاك راز رفت و مَلك ترك را مطيع هرد و به اصرفهان آوردخ و
بازگرداىيد ،و به فرمان او س دالدوله گوهر آيين هسان فرستاد ترا برالد يمرن و
زَبيد و عدن را گرفتند ،و همه اين س ادات از برهت وزير هبير خواجره برزر
قوامالدين ىظامالملك ابوعلى وسن بن على بن اسحق رضى اميرالمؤمنين بود».

اما در اثناى گفتارهاى سابق ديدي هه خواجه يك ىفر وزير ديواىى عرادى
ىبود و همچناىكه به تدبير ديوان و اداره مملكت اشتغا داشت به ت بيه لشكرها و
رِريزى جنگها ىيز قيام مىهرد ،و خود با پسران و غالمران پيشراپيش عسركر
مىرفت و پيكار مىهرد ،و در همه ور ها غالب و فيروز بود .و ملكشاه در امرر
مملكت جز بره تخرت ىشسرت هرارى ىداشرت و از برازى و شركار بره چيرزى
ىمىپرداخت .از وقتى هه چش به گيتى گشوده بود خواجه را بر سر خرود ديرده
بود و زير دست او تربيت يافته بود و به تدبير او به تخت و تاج رسيده بود و برر
دشمنان مظفر شده بود .در قضريّه ج فررك ديردي هره سرلطان چگوىره تروهين
جما الملك را تحمل هرد و از ترس خواجه ىتواىست آشكارا تالفرى آن ورهرت
را بكند .در امور سلطنت ىيز همين اىدازهها از او مالوظه داشت .چند بار درصدد
برآمد هه سلطان غزىوى را فرماىبردار خود هند و ملزم سازد هه بره ىرام او خطبره
بخواىد ،خواجه او را به مصلحتى از آن هار باز مىداشت .سرفر دوم ملكشراه بره
بغداد براى آن بود هه خليفه را وادار به است فا هند و از بغداد خرارج هنرد و ىروه
دخترى خويش را هه پسر خليفه بود به خالفت بنشاىد ،و خواجه او را از آن هار
ماىع شد .خالصه آىكه در دوره ملكشاه وكمران و سلطان وقيقى ممالك ايران و
توابع آن ،بلكه فرماىرواى هليّه «اراضى خالفت شرقى» جز خواجره ىظرامالملرك
هسى ىبوده است .و در عهد سال ين آ سلجو چنان مملكرت وسري ى ممكرن
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ىتواىستند هه هامالً به ساماىيان و غزىويان اقتدا هنند و ماىند ايشان شوىد ،ومىتوان
گفت هه تا آخر ه هيچ يك از پادشاهان و شاهزادگان اين سلسله چناىكه بايد و
شايد با م رفت و تهذيب آشنا ىشد .راست اسرت هره در ميران ايرن سرال ين و
اميران ملكشاه بالنّسبه تربيت و تهذيب بيشترى داشته و گاهى به فارسرى شر رى
مىگفته است و براى او يك صيدىامه تأليف هرده بودىد؛ و ىيزراستست هه برادر
او َغاىشاه اد

دوست بوده و ش راى مت دد در دربار اوجمع بودهاىرد و ارزقرى

براى او الفّيه و شلفيّهاى ترتيب داده بوده و خيا داشته است هه سندبادىامه را به
جهت او به ىظ بياورد و وتى يك منظومه يوسف و زليخا به بحر متقار

برراى

او ساخته شد هه هنوز موجود است؛ اما اينها دليل بر اين ىمىشود هه آ سلجو
از تمدن و تهذيب و م رفت به ودّ هفايت بهره برده بوده باشند ،و سند م تبر در
دست داري بر اينكه آخرين پادشاه مقتدر سلجوقى ،سنجر پسر ملكشراه وترى از
ملكه خواىدن و ىوشتن محروم بوده است .بديهى است هه چنين سلطان بيسوادى
ىمىتواىست بر رموز و دقايق اداره چنان مملكت وسي ى هه ىظ و ىسق آن منوط
به ديوان و دفتر بود واقف شود ،و چاره جز اين ىبود هه واايف مملكرتدارى را
بر عهده وزير خود بگذارد ،ووتىاامكان در جريان ادارى مملكت دخالتى ىكند.
به همين جهت ىظامالملك هوششها مىهرد هه از جاىب سلطان ىه اوكام هتبرى
صادر شود و ىه فرمانهاىشفاهى و مىخواست قاىوىى بگرذارد هره فرمرانهراى
شفاهى سلطان همواره توسط يك ىفر به ديوان يا خزاىه ابالغ شود ،و اين شخص
مأذون ىباشد هه وايفه خود را به ديگرى محوّ هند ،و اهل ديوان مواف باشرند
هه هرگاه چنين وك و امرى به ايشان رسيد درباره آن گزارشى تهبه هررده آن را
به عر

سلطان برساىند ،و فرمان اجرا ىشود مگر ب د از آىكه آن گرزارخ را برر

128

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 2 /

سلطان خواىده باشند و او درامر خود اصرار ورزيده باشد.
عبارت خود ىظامالملك در با

ىامههاى سلطان ي نى فرمانهاى هتبىاو ،و

پرواىهها ي نى دستورهاى شفاهى او ،اين است :ىامهها از درگاه بسيار ىويسرند ،و
هر چه بسيار شود ورمتش برود ،بايد هره مهمرى ىبرود از مجلرس عرالى چيرزى
ىنويسند ،و چون ىويسند بايد هه وشمتش چنان بود هه هس را زهره آن ىباشد هه
آن را از دست بنهد تا فرمان را پيش ىبرد .غالم از درگاه بسيار مىروىد ،ب ضى به
فرمان و ب ضى بىفرمان ،و اىدران مردمان را رىجها مىرسد ...بايد هره ترا مهمرى
ىباشد غالم ىفرستند و آىچه فرستند جز به فرمان عالى ىفرستند.پرواىهها مىرسرد
به ديوان و خزاىه اىدر مهمات وايت و اقطاع و صالت ،باشد هه ب ضرى از ايرن
فرمانها در وا خرّمى باشد( ،)1و اين هارى ىازك است ،در اينهار اوتيا ى تمام
بايد هردن ،و باشد هه گويندگان را ىيز تفاوتى افتد يا چاىكه بايدىشنيده باشد .بايد
هه اين رسالت ربر زبان يك هس باشد و آن تن به زبان خويشگويد ىه به ىيابت،
و شرط چنان باشد هه هر چند هه اين فرمان برساىند تا وا ديگر بار از ديوان بر
رأى عالى عرضه ىكنند امضا ىرود و بر آن ىروىد.
محتاج به گفتن ىيست هه اين هوشرش ىظرامالملرك بره جرايى ىرسريد ،و
قاىوىىهه مىخواست بگذارد مجرى ىشد ،زيرا هه با رز استبدادى اداره مملكت
تناقن داشت ،و ىتيجهاى هه از ازدياد اختيار وزير واصل گرديد تصادمات مابين
او و سلطان بود .در ىظر ايراىيان فقط سلطان در امر دولت فرماىرواى مطلق برود،
ولى سلجوقيان بيابانىشين برا ايرن مفهروم آشرنا ىبودىرد ،و هشرور را مت لرق بره
تمامىخاىواده خان مىداىستند .مخصوصاً در ابتداى هار چنان از اعتقراد بره يرك
فرماىرواى مطلق دور بودىد هه همان وقت هره در ب ضرى از شرهرهاى خراسران
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خطبه سلطنت به ىام غر خواىده مىشد در بالد ديگرى به ىرام بررادرخ داوود
خطبه مىخواىدىد .همچنين در اقطار مملكت امراى جزيى وجود داشرتند هره در
اداره ىاويه خود استقال داشتند و بالطبع مابين ايشان منازعهها روى مىداد.
رس ديگرى هه ترهان سلجوقى در ايرران ،بلكره در هليّره قسرمت شررقى
دىياى اسالمى متداو هردىد اين بود هه به افراد قشون به جاى پرداخت وقو و
عطايا ،يا به عنوان قسمتى از آن ،اقطاعات لشكرى داده شرود ،ي نرى زمرينهرايى
ميان ايشان تقسي شود .وتى در ازمنه قدي تر ىيز گاهى اتفا افتراده برود هره بره
رس پاداخ به سربازاىى هه خدمت شاياىى هرده بودىد زمين داده شود ،ولى چنان
ىادر اتفا مىافتاده است هه ىظامالملك مىگفت پادشاهان پيشرين هرگرز تيرولى
ىبخشيدهاىد ،و وقو سپاهيان خود را هميشه به وجه ىقد پرداختهاىد ،چناىكه در
همين زمان ما در غزىين چنين مىهنند .عين عبارت ىظامالملرك درسياسرت ىامره
اين است:
«ترتيب ملوك قدي آن چنان بوده است هه اقطاع ىدادىردى ،و هرر هسرى رابرر
اىدازه در سا چهار بار مواجب از خزينه ىقد بدادىدى ،و ايشان ىپيوسته برابر
و ىوا بودىدى ،و عمّا ما جمع همى هردىدى و به خزاىه همىآوردىردى و از
خزينه بر اين مثا هر سه ماهى يك بار دادىدى و اين رابيسرتگاىى خواىدىردى،
و اين رس و ترتيب هنوز در خاىه محمود باقى است».

تيو بر دو قس بود :يكى زمينى بود هه به عنوان قط يه مىدادىد ،و ملرك
رقبه آن شخص مىشد؛ و به ارث به فرزىدان او مىرسيد ،و ايرن عمرل را اقطراع
مىگفتد؛ ديگر زمينى بود هه به شخصى واگذار مىهردىرد هره آن را آبراد هنرد و
عشر درآمد آن را به خزاىه سلطان برساىد و مادامال مر از آن استفاده هند ،و چون
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بميرد زمين به سلطان بازگردد .در روسيّه صاوبان تيو مالك رعايات مىشدىد و
زارعين والت  Serfي نى برده را پيدا مىهردىد .در عصر سلجوقيان رسر اقطراع،
ي نى تيو موروثى ،بسيار شايع بود ،ولى منجر به اين ىشد هه زارعين و رعايراى
ده ىيز برده صاوب اقطاع شوىد و به ملك او وابسته باشند؛ و وقّ تغييرر مسركن
ىداشته باشند ،و با اىتقا ملك به مالك جديد ،آىها ه تحرت تملرك او درآينرد.
ىظامالملك در سياستنامه مىگويد هه اقطاعداران بايد بداىند هه بر رعايرات وقرى
جز اين ىدارىد هه آن مقدار مالى را هه فرمان داده شده است از ايشان بگيرىرد ،و
چون رعايات وق اقطاع را پرداختند به تن و ما و زن و فرزىرد ايمرن باشرند ،و
اگر رعايات خواهند هه به درگاه آيند و وا خويش باز ىمايند ايشان را از آن باز
ىدارىد ،و هر مَقط ى هه جز اين هند دستش هوتاه هنند و اقطاع از او بازسرتاىند و
با او عتا

فرمايند .عمادالدين هاتب اصفهاىى ه مرىگويرد (تراريخ سرلجوقيان

بهعربى) هه در قدي عادت برين جارى بود هه ماليات را بگيرىرد و آن را صررف
لشكريان هنند ،و هريچ هرس داراى اقطراع ىبرود .ىظرامالملرك ديرد هره اوضراع
ىواوىمملكت مختلّ است و از آىها ما زيادى واصل ىمىشود ،اراضرى را ميران
لشكريان قسمت هرد و واصل درآمد آىها را بابت مواجب به ايشران واگذاشرت،
اين امر داعى و محرّ

ايشن بر آباد هردن زمينها شد و اىدك زمراىى ىگذشرت

هه امالك به بهترين وا و صورتى درآمد.
از اين تقسي مملكت بين امراى مستقل و اقطاع دادن اراضى بره سرپاهيان،
زيان عمدهاى متوجه مالهين ايراىى شد هه به لفظ دهقاىران خواىرده مرىشرودىد.
دهقاىان از عهد ساساىيان تا عهد مغو در ايران ارهان جام ه و مايه قوام و ىظرام
ملت بودىد ،و آدا

و سنن و داستاىها و هتب ملى را وفظ مىهردىد و پناهگاه و
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مدافع وقو رعايات بودىد ،و گاه مىشد هه سازخ آىان با يكى از دو متخاصر
باعث از پا افتادن ديگرى مىگرديد .سال ين ساماىى و غزىوى تا زماىى پشتگرم
و قوى بودىد هه قلب دهقاىان با ايشان بود ،و در دستگاههاى دولتى از وجود آىان
استفاده مىهردىد .چناىكه ديدي عميدالملك هَندرى و ىظامالملك وسى هردو از
دهقاىانزادگان بودىد ،و فردوسى وسى ىيز م رروف اسرت هره فرزىرد يكرى از
دهاقين بود .م نى لفظ دهقان در است ما امروزى ما زارع و برزگر است ،ولى در
آن عهد بيشتر به م نى مالهين م تبر و صراوبان دههرا و بلوههرا برود .ب ضرى از
ايشان داراى هاخ و سرايى محك بودىد هه بىشباهت به قل ه ىبود .عل و م رفت
و آشنايى به قواىين و وقوف از آيين مملكتدارى و آگاهى از اووا اقتصادى هر
ىاويه مخصوّ به ايشان بود ،و به اين سربب بي رى برود هره در ابترداى دوره
سلجوقى اين صنف داراى اهميت بيشترى بشوىد .در خراسان وتى به ترهاىى هه
زمين به تيو مىگرفتند ىيز اس دهقان ا ال مىشد ،چناىكه در سا  426چرون
سلطان مس ود غزىوى بالد دهستان و ىسا و فرراوه را بره سررهردگان سرلجوقيان
( غر  ،و برادرخ داوود و عموى ايشان يَپغو) واگذار هرد از قررارى هره بيهقرى
مى گويد هر سه ىفر را دهقان مخا به هردىد ،و سه خل ت بساختند چناىكه رسر
واليان باشد هاله دو شاخ و لوا و جامه دوخته به رس ايراىيان ،و اسب و استام و
همر بزر ه به رس ترهان ،و جامههاى ىابريده از هر دستى هر يكى را سى تا.
چناىكه گفتي ايراىيان م تقد به يك پادشاه مقتدر مطلقال نان بودىد ،وهمين
هه سلجوقيان اراضى ايران را متصرف شدىد به مرور زمان ىاچار تحت تأثير فكرر
ايراىيان واقع شدىد و هواى اقتدار مطلق بر سرشران افتراد .بره همران ىسربت هره
سال ين سلجوقى به استبداد راغب مىشدىد ب اً سران قبايل ترهمران از ايشران
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زده مىشدىد و م اريف ايران هه اصحا

دفتر و ديوان بودىد بره ايشران ىزديرك

مى شدىد .ولى متصديان امور ديواىى دچار مسأله دشوارى شده بودىد هه عبرارت
باشد از رز م امله با مهاجمين ترهمنى هه با سلطان داخل مملكت شده بودىد ،و
هيچ در بند آن ىبودىد هه اسلو

زىدگاىى خود را تغيير داده يك جا ساهنشوىد،

و بدان رز ادارهاى هه عامّه مردم مملكت تن داده بودىد سر فرود آورىد.
رجا ديواىى ايران ب اً دستجات بياباىگرد ترهمان را به منزله «وشر » يرا
مستحفظين مى داىستند هه ايشان را تحت همان ىظ و ىسقى قرار دهند هره فروج
غالمان زر خريد و سپاهيان مزدور در زمان سال ين سابق تابع آن بودىد .زيرا هه
افواج هثيرى از ايشان در ايران جمع شده بودىد و دائ ايجاد اختال مرىهردىرد.
عقيده و ىظر ىظامالملك در اين با

بود هه چون اين ترهامانها وابسته به سلسله

سلجوقى هستند و در تأسيس سرلطنت خردماتى هرردهاىرد ىبايرد دربراره ايشران
اقدامات سختى به عمل آيد ،به اين جهت مىگويد:
«هر چند هه از ترهماىان ماللى واصل شده است و عرددى بسريارىد ايشران را
بدين دولت وقّى ايستاده است ،هه در ابتداى دولت بسيار خدمتها هردهاىرد و
رىجها هشيده ،و از جمله خويشاناىد .از فرزىدان ايشان مردى هزار را ىام بايرد
ىبشت و بر سيرت غالمان سرا ايشان را مىبايرد داشرت ،هره چرون پيوسرته در
خدمت مشغو باشند آدا

سلي و خدمت بياموزىد و با مرردم قررار گيرىرد و

د بنهند و چون غالمان خدمت هنند و آن ىفرت هره در برع ايشران واصرل
شده است برخيزد ،و هر وقت هه واجت آيد پنج هزار و دههزار به خدمتى هه
ىامزد شوىد بر ىشينند به ترتيب غالمان و ساز ايشان تا از اين دولت برىىصريب
ىباشند و ملك را محمدت واصل آيد و ايشان خشنودباشند».
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البته تبديل فرزىدان گروهى بياباىگرد به غالمان دربارى هار آساىى ىبرود ،و
از آن مشكلتر توافق دادن منافع اهالى بود با منافع مهاجمين هه به هيچ وجه مايل
ىبودىد دست از زىدگاىى صرحراگردى خرود بردارىرد .و چرون خرانهراى تررك
بهتدريج تغيير وضع مىدادىد و فرماىرواى مستبدّ ايراىى مىشدىد در هر اختالفرى
هه بين هشاورزان ايراىى و بياباىگردهاى ترهمران روى مرىداد جاىرب ايراىيران را
مىگرفتند ،و روزبهروز اين ترجي دادن وقّ ايراىيان بيشتر مىشرد ،و تررهمنهرا
خويش را مجبور مىديدىد هه يا در ىقطهاى سكوت اختيار هرده به اصرطالِ مرا
«تخته قاپو» بشوىد و يا در مملكتى هه به ايلغار و هجوم آن را فرت هررده بودىرد
سختى بكشند .به آساىى مىتوان دريافت هه با اين اوضراع رسريدن ىظرامالملرك
به منظور بلندى هه داشت چه ادازه دشوار بود و ،در صورتى هه ادىرى ضر فى در
بنيه دولت آشكار مىشد مملكت دچار چه خطرها و آفتها مىگرديرد .بره ايرن
علت بود هه خواجه ىظامالملك از قدرت روز افزون اسماعيليان اىديشرناك شرده
بود و همّت به قلع و قمع ايشان گماشته بود.
امر ديگرى هه براى دولت آن را منشأ خطر و آفت تشخيص مرىداد ىفروذ
زىان بود .مقام زن در ىظر بيابانىوردان با مقامى هه در ميان ساهنين ايرران داشرت
بسيار متفاوت بود ،و ىظامالملك مىديد هه برخى از وزرا و اعيان دولت خرود را
به زىان محبو

و مقتدر سلطان سلجوقى بستهاىد و به توسطّ آىها در امور ديواىى

خلل راه مىدهند .ىاچار در سياستنامه فصرلى را بره ايرن مطلرب اختصراّ داده
است و گفته است:
«ىبايد هه زيردستان پادشاه زبردست گردىد هره از آن خلرلهراى برزر

متولرد

شود ،و پادشاه بىقدر و بىشكوه گردد ،خاصه زىان هره ايشران اهرل سرترىد و
ايشان را هما عقل ىيست ...،و هر وقت يكه زىان پادشاه فرمان دهنرد همره آن
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پيوسته به رأىال ين مىبينند ايشان ىتواىند ديرد ...ابّرد فرمران ايشران بررخالف
راستى باشد ،و از آىجا فساد تولد هند و وشمت پادشاه را زيان دارد ،و مردمان
در رىج افتند ،و خلل در مَلك و دين آيد ،و ما مردمان تلف شرود ،و بزرگران
دولت آزرده شوىد .و در ايام قدي ]هرگاه[ زن پادشاهى بر پادشاهىمسلط شده
است جز فتنه و فساد و شور و شر ىبوده است».

ب د من با

مثا داستان سودابه و مكر او را با سياوخ بيان مرىهنرد ،هره

چگوىه سياوخ براى اثبات بيگناهى خرود بره امرر هيكراوس در آترش رفرت و
بىگزىد بيرون آمد ،و ايران را ترك هرده ىزد افراسيا

رفت و با دختر او وصلت

هرد و محسود گرسيوز گرديده در توران زمين هشته شد ،و خبر به ايران رسيد و
رست برآشفته سودابه را به دست خود پاره پاره هرد ،و با سرپاه ايرران بره اىتقرام
خون سياوخ به جنگ افراسيا

رفت و ساليان دراز ىبرد و پيكار مين اين دو قوم

روى مىداد و چندين هزار تن هشته شدىد ،سپس داستان را به اين عبرارت خرت
مىهند هه:
«اين همه از هردار سودابه ]بود[ هه بر شوهر مسلط بود ،و هميشره پادشراهان و
مردان قوىراى ريق ىيكو سپردهاىد و چنان گذاشته هه زىران وضر يفان از راز
د ايشان خبر ىداشتهاىد و پند و هوى و فرمان ايشان را دربسرتهاىرد و مسرخّر
ايشان ىشدهاىد».

ىكته ديگرى هه در امر مملكتدارى ممكن بود باعرث زومرت و دردسرر
شود بيكار ماىدن عدّهاى از رجا ديواىى يا به اصطالِ مرا «مسرتخدمين دولترى»
بود .مردماىى هه تحصيل سواد و م رفت هرده بودىد و به فنّ رز اداره مملكت و
اىواع هارهاى دولتى آشنا بودىد و هار ديگرى از دستشان بر ىمىآمد اگر بيكرار و
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بىوسيله م اخ مىماىدىد ىاچار دور ه جمع مىشدىد و تدبيرى مرىاىديشريدىد
هه اوضاع تغيير هند و از آن ىمد هالهى ه ىصيب ايشان شود .پس ازم مىآمرد
هه به هيچ فردى بيش از يك هار داده ىشرود ترا مشراغل ديرواىى دردسرت عردّه
محدودى مجتمع ىشرود ،و وترىاامكران از عردّه بيكراران هاسرته شرود.خواجه
ىظامالملك يك فصل از سياستنامه خود را منحصر به اين بحث هرده اسرت و در
آن مىگويد:
«پادشرراهان بيرردار و وزيررران هشرريار برره همرره روزگررار دو شررغل يررك هررس ر
اىفرمودىدى تا هار ايشان به ىظام و روىق بودى ،از بهر آىكه چون دو شرغل بره
يك هس فرمايند هميشه ىظام ازو برخاسته بود و از اين دو يكى با خلل برود و
يررا تقصرريرى واقررع شررود .و برراز هررر گرراه دو مرررد را يررك شررغل فرماينررد آن
بدينووالت مىهند و اين بدان ،اجرم هار ىاهرده ماىد ...و امروز هسرى هسرت
هه بى هيچ هفايتى ده عمل دارد و اگر شغل ديگر پديد آيد ه ا لتماس هنرد و
درخواهد ،و بدو دهند و اىديشه ىكنند هه اين مررد اهليّرت ايرن دارد يرا ىره و
هافيست يا ىه .و هر چند مردمان جلد و هافى و شايسته و م تمد و م رروف را
محروم گذاشتهاىد و در خاىهها م طّل ىشسته ...دولت به هما رسريده اسرت،و
بنده از چش بد همى ترسد و ىمىداىد هه ايرن هرار بره هجرا خواهرد رسريد...
هروقت هه بىاصالن و مجهوان و بىفضرالن را عمرل فرماينرد و م روفران و
فاضالن م طل بگذارىد و يك هس را پنج شش عمل فرماينرد و يكرى را يرك
عمل ىفرمايند دليل بر ىاداىى و بى هفايتى وزير باشد ،و بدترين دشمن ايناست
هه ده عمل يك مرد را فرمايد و ده مرد را يرك عمرل ىفرمايرد .در آنمملكرت
مردم محروم و م طل بسيار بود هه آن را در ىتوان يافت .اين ايفهچون اميد از
آن دولت ببَرىد بدسگا دولت شوىد و در اصحا

ديوان وعمّا

ن هننرد و

بزرگان پادشاه را تخليط هنند و يكى را هه عدّت و آلتباشد و سرپاه و خزينره
دارد ىصرت هنند و بر پادشاه بيرون آيند و مملكتآشفته گردد».
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ىظامالملك ابّد شنيده يا خواىرده برود هره در دولرت سراماىيان از ارجراع
چندين شغل به يك ىفر ،و بيكار ماىدن چندين ىفر از اين رهگذر ،چره آفرتهرا
بروز هرده بود ،و ىمىخواست هه عين آن والت در دوره سلطنت ملكشراه پريش
آيد ،و وتى من با

مثا وكايتى از اووا جم ى از اربا

ديوان در دولرت آ

بويه ىقلمىهند هه در اواخر سلطنت فخرالدوله هرر روز در سرتودان گبرران هره
بيرون شهر رى بود جمع مىشدىد و تا آفتا

زردى آىجا مىىشستند و شرب بره

شهر برمىگشتند .به فخرالدوله خبر دادىد ،واجب خود را فرستاد هه ايشان را برا
هرچه همراه داشتند به خدمت او ببرد .م لوم شد عردهاى از دبيرران و متصررفان
ديواىىاىد هه صاوب عيا اىد و بى شغل و بى درآمد ماىدهاىد ،و چون شرنيدهاىرد
هه در خراسان مَلكى محمود ىام (ي نى سلطان محمود غزىوى) پديد آمده است و
خريدار فضال و بلغاست به دوستان خود هه در خراسراناىرد ىامره مرىىويسرند و
وسيلهاى برمى اىگيزىد ترا بره آىجرا مهراجرت هننرد و هرارى بره دسرت گيرىرد.
فخرالدوله هار ايشان را به صاوب ابرن عبّراد واگذاشرت و او رسريدگى هررد ،از
هرهس هه در ديوان داراى دو شغل بود يكى را گرفت و به يكى از اين اشخاّ
داد تا همگى خشنود و خوشد شدىد.
اما امرى هه از بيكار ماىدن اشخاّ ديواىى ه خطرىاكتر بود پيشرنهادى
بود هه در اواخر سلطنت ملكشاه از براى تقليل مخرارج ىظرامى هررده بودىرد .از
سياستنامه برمىآيد هه يكى از مصاوبين سلطان به او القرا هررده بروده اسرت هره
چون مملكت در ا من و امان و آرامش است ىگهدارى چهارصد هرزار سرپاهى و
جيره و مواجب دادن به آىها خرج بيهودهاى است ،اگر اين عده را به هفتاد هرزار
تن تقليل دهند مبلغى توفير و تفاوت مخارج مىشود .عين عبارت ىظامالملك اين
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است:
«يكى هه فساد مملكت جويد و هر زمان توفيرها مىىمايد خداوىد را برآن دارد
هه جهان صافى است و جايى دشمن و مخالفى ىيست هه مقاومتىتواىد هررد ،و
قر

چهارصد هزار سوار جرامگى خروار دارد ،و هفتراد هزارهفايرت باشرد...،

ديگران را اجرا و جامگى اوتباس بايد هرد هه هر سا چندينهزار دينار تروفير
باشد و به اىدك روزگار خزينه پر شود و چون بر لفظ خداوىداين م نى برفرت
داىست هه اين سخن هيست ،و درين فساد ملك مىخواهد».

ىظامالملك به اين پيشنهاد چنين جوا

مىدهد هه البته اختيرار برا سرلطان

است ولى اگر به چهارصد هزار تن مواجب و جيره مىدهد خراسان و ماوراءالنهر
تا هاشغر و بالساغون ،و خوارزم و ىيمروز و عراقين و پارس و شام و آذربايجان
و ارمنستان و اىطاهيّه و بيتالمقدس همگى در تصرف سلطان است ،و اواترر آن
است هه به جاى چهارصد هزار تن هفتصد هزار سوار داشرته باشرد ترا وايرات
ديگرى مثل سند و هند و ترهستان و چين و ماچين را ىيز بگيرد ،و مصر و روم و
بربر و مغر

و وبش را ىيز مطيع خود هند .اما اگر از چهارصد هزار ىفرر هفتراد

هزار تن را ىگاه دارد و مابقى را خارج هند اين سيصد و سى هزار تن ىيرز بيكرار
خواهند شد ،و براى آىكه زىده باشند يكى را بر خويشتن ساار مىهنند و به هرر
جاىب مىتازد ،و چندان زومت به دولت مىدهند هه خزينههاى موروث در سرر
آن هار بر باد رود .ضمناً توضي بايد داد هه ايرن چهارصرد هرزار شرماره هليّره
سپاهيان دولت بود هه در وايات و اياات مختلف و تحت امارت سرداران ترك
اقامت داشتند ،و عدهاى هه همواره مالزم رها

سلطان ملكشاه بودىرد و اسرامى

ايشان در جرايد ديواىى (ي نى دفاتر دولت مرهزى) مثبت بود (به تقريرر راوىردى
صاوب راحةالصدور) فقط چهرل و شرش هرزار برود ،هره مرىتروان ايشران را
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مستحفظين شخصى سلطان ىاميد.
يكى ديگر از شكايتهاى ىظامالملك از ملكشاه اين بود هره ايرن سرلطان
چرا صرفهجويى مىهند به رس
ضيافتهاى بزر

غر و البارسالن و پادشاهان قراخاىىترهستان

از براى لشكريان خود ترتيب ىمىدهد ،و به ور مثا وكايرت

مىهند هه:
«وقتى هه ملكشاه به ماوراءالنهر لشكرهشى هرده بود اهل آن سرامان وسرپاهيان
سلطان توقّع مهماىى بزرگى داشتند و يأسى هه ازين بابت بره ايشراندسرت داد
سوء اثر داشت .مهماىى و بذ و بخشش در ىظر بيابانىشينان وبيابانگرردان هرر
ملتى ىخستين فضيلت پادشاهان و سرهردگان است .به قو ىظام الملك »سلطان
غر اىدر خوان ىهادن ىيكو و خوردىىهاى الوان پاهيزهتكلفى هر چره تمرامتر
فرمودى ،چناىكه اگر پگاه بر ىشستى و به تماشرا و شركاررفتى خروردىى )هره(
راست هردىدى و بر صحرا ىهادىدى چنردا برودى هره همرهاميرران و ترهران و
خاّ و عام عجب ماىدىدى .و خاىان ترهستان را همهترتيب ملك ايرن اسرت
هه خوردىى بر خدمتگاران در مطبخ فراخ دارىد تابرهات به دولت مىرسد».

و در با

ضيافتهاى البارسالن ه عمادالدين هاتب در تاريخ وزراىآ

سلجو مىگويد:
«هر روزى در مطبخ او پنجاه رأس گوسفند از براى فقرا مىپختند ،و اينغير از
آذوقررهاى بررود هرره از بررراى مائررده خرراّّ او جهررت لشرركريان و اميررران تهيرره
مىهردىد»)2(.

سياستنامه خواجه ىظامالملك غير از مطالبى هه تاهنون به رس مثرا از آن
ىقل هرده ام مطالب و داستاىهاى خواىدىى بسيار دارد ،و از لحاظ اىشا و ىموىه ىثرر
تأسرف
ساده ىزديك به سبك محاوره در آن عصر ىيز مقام بلندى دارد ،اما جراى ّ
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است هه با وجود اينكه در اروپا و ايران و هندوستان تراهنون پرنج شرش برار بره
چاپ رسيده است ىسخه صحي و م تمدى از آن منتشر ىشرده اسرت .مرع هرذا
هرهس مىخواهد فارسى بياموزد اين هتا از جمله آىهائيست هه وتماً بايد بخواىد.
قصد ىظامالملك اين بوده است هه دستورال ملى جهت اداره مملكت اىشرا
هند ،و از قرارى هه از ديباجه و خاتمه اين هتا

استنباط مىشرود ابتردا درسرا

 484مسوّدهاى منقس بر  39فصل ىوشته بود ،و آن را به وضور ملكشاه فرسرتاده
بود ،اما چون مختصر بود مصم شد هه ىكات ديگرى برر آن بيفزايرد ،و مسروّده
تحرير ثاىوى را در پنجاه فصل در سا  485هه عازم بغداد شده بودىد به محمرد
مغربى هه ىويسنده هتب خصوصى سلطان برود داد و گفرت هره آن را بره خطرى
روشن پاكىويسى هند و تقردي وضرور ملكشراه ىمايرد .و ايرن محمرد مغربرى
مىگويد هه چون واق ه قتل ىظامالملك و وفات ملكشاه پيش آمرد مرن هترا

را

ىتواىست ااهر هن تا اينكه سلطان محمد بن ملكشاه بر تخرت سرلطنت جلروس
هررد ،و مملكرت آرام گرفرت ،و مرن ىسرخه آن هترا

را از برراى ايرن سرلطان

تحريرهردم.
بر من تقريباً مسلّ است هه وتى اولين ىسخهاى ه هه اين محمد مغربرى
ىاسخ براى سلطان محمد تحرير هرد به عين عبارات ىظامالملك ىبوده ،و تغييرات
و اضررافاتى در آن راه يافترره برروده ،و از آن روز تررا عهررد مررا هرر خطّا رران و
ىسخهىويسان هر چه تواىستهاىد آن را تغيير و تبديل دادهاىد ،به ورى هه از آن دو
ىسخه خطى شبيه به يكديگر ىمىتوان يافت ،و چارهاى جز اين ىيسرت هره يرك
ىسخه قدي آن را بگيرىد و عيناً چاپ هنند و اختالفات ساير ىسرخ را در هرامش
صفحات يا در آخر هتا

ضبط ىمايند.
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شد خواجه ىظامالملك متجاوز از سى سالى بود هه بر مسند

چناىكه عر

وزارت تكيه داشت هه بيست سا آن در عهد ملكشاه بود ،و به اين سبب هره در
دستگاه دو سلطان وزارت هرده بود او را تاجالحضرتين مىخواىدىد ،اما بار ديگرر
مىگوي هه خواجه يك ىفر وزير ديواىى عادى ىبود ،و در عين اينكه بهتدبير امور
مملكت و اىتظام ديوان اشتغا داشت به ترتيب هارهاى جنگى وت بيه لشكرها ىيز
قيام مىهرد ،و در هر مصافى خود و پسران و غالمراىش پيشراپيش تمرامى سرپاه
مىرفتند و ور

مىهردىد .پس در اين عبارتى هه در وصاياىامه به خواجه ىسبت

داده شده است هه گفت:
«امروز مرا در هر امرى هه در اهثر ممالك مشر و مغرر

واقرع اسرت وكر

مىبايد هرد»

هيچ اغراقى ىيست.
ىظامالملك دو دستيار و م ين داشت يكى ابوالّرضا هما الدوله هه صاوب
ديوان اىشا و غرا ،ي نى مشرف و منشى بود ،و ديگرى ابوس د شرفالملك هره
صاوب ديوان زمام و استيفا ،ي نى مستوفى بود .و اين دو تن هردو صراوب رأى
و مدبّر بودىد ،و هر يك را دو ىائب بود .در سا  476هما الدولره م رزو شرده
بود و خواجه يكى از فرزىدان خويش مؤيّدالملك را به جراى او صراوب ديروان
اىشا و غرا هرده بود ،اما او پس از زماىى است فا هرد و ىايب او ابروج فر مخترار
زَوَزىى به استقال مشغو هار گرديد و هما الملك لقب يافت.
در اين ضمن شخص ديگرى از راه ديگر ترقى هرده برود و مقرام عظيمرى
واصل ىموده و مدعى ىظامالملك شده بود ،و او تاجالملك ابوالغنائ برود هره از
وزيرزادگان پارس بود و ابتدا در خدمت يكى از سررهنگان عرالى رتبره ملكشراه
سمت ىظارت بر خزاىه و امروا او را داشرت ،و ايرن سررهنگ او را بره وضرور
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سلطان آورده و از او مبلغى تمجيد هررده برود ،و ملكشراه را از منظرر و مخبرر و
هفايت و فضل و همّت او خوخ آمده برود و او را بره خردمت خرود پذيرفتره و
بتدريج برهشيده بود تا آىكه چندين شغل به او تفوين هرده بود :هر هدخردايى
فرزىدان خود را هه در وك وزارت است به او داده بود ،و ه امينرى برر خزاىره
خاّ سلطاىى و ه مواابت امور سراهاى سلطاىى و ورم و مت لقرات آن را بره
او واگذار هرده بود ،و تاجالملك به سبب اين شغل اخير در ورمخاىه سرلطان راه
يافته و از تسلطى هه زىان ترهان را بر مزاج شوهران ايشان هست اسرتفاده هررده
بود و بدين وسيله به باا بردن مقام خويش موفّرق شرده برود .ملكشراه را دو زن
عمده بود :يكىزبيده خاتون دختر امير ياقوتى برود هره برهيرار از او در وجرود
آمده بود ،و ديگرى ترهان( )3خاتون دختر مغاجخان بود هه پنج فرزىد از او بره
وجود آمده بود .فرزىد او او اومد ىام داشت هه سلطان او را به وايت هد خرود
برگزيده بود ،و ب د از او محمود به دىيا آمده بود ،و غر بن ملكشاه و داود برن
ملكشاه و يك پسر ديگر ىيز از او بودىد .ملكشاه از هنيزهى بشرولى ىرام ىيرز سره
پسر داشت هه محمد بنملكشاه و سنجر بن ملكشاه از آن جملره بودىرد .ترهران
خاتون بر مزاج سلطان استيالى زيادى داشت ،و ب د از آىكه در سا  481پسر او
ملك اومد هه ولي هد بود فوت شد ترهان خاتون مىخواست هه فرزىد ديگررخ
محمود ولي هد شود ،اما محمود يكساله بود ،و برهيار هه از زبيده خاتون بود از
همه پسران ملكشاه بزر تر بود ،و ىظامالملك به جاىب او متمايل بود و سرلطان
را بر آن مىداشت هه وايت هد را به او تفوين هند ،و خرود سرلطان هر بره او
بيشتر ميل داشت ،اما تاجالملك با رأى ترهان خاتون موافقت مىهررد ،و بره ايرن
سبب ترهان خاتون مىخواست هه او را به روى ىظامالملك برهشد ،و سلطان برر
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آن مىداشت هه خواجه را م زو سازد و وزارت را به تاجالملك واگذارد.
اين تحريكات باعث تقر

يافتن تاجالملك مىشد ،و او ه چون ديد هره

اقوالش در گوخ سلطان وق ى دارد شروع به تغيير اوضاع مملكت هررد و قلرب
سلطان را بر وزير خويش بگرداىيد .آثار مال بر ااهر وا ملكشاه پيردا شرد ،و
او هارى هه برخالف خواجه هرد اين بود هه ديوان اىشاء و غرا را هه سپرده به
هما الملك زوزىى بود از وى گرفته به تاجالملك تفروين هررد .تراجالملرك از
ىكبت ابن بهمنيار و سيدالرؤسا هه به علت مخالفت با خواجه ىظامالملرك دچرار
آفت شده بودىد عبرت گرفته بود و به قربت سلطان غرّه ىمىشد ،و هرچه سلطان
او را بيشتر بر مىهشيد او به ااهر وزير را بيشتر اوترام مىگذاشت و بدو تقرر
مىجست ،ولى در خفا از يك رف سلطان را به خالف خواجه برمىاىگيخرت و
از جاىب ديگر د رؤساى ديوان را به دست مىآورد ،و هساىى راهره در دوسرتى
خواجه پايدار و ىسبت به او وفادار بودىد به تدريج از ميان مىبرد و اشخاصرى را
به جاى ايشان مىگذاشت هه جاىبدارى از خود او بنماينرد .از آنجملره اوا هيرا
مجيرالدوله اردستاىى را ىايب خود هررده ديروان رسرائل را بره او سرپرد؛ و ثاىيراً
ابوالفضل براوستاىى را هه ىايب شرفالملك بود بر هشيد تا عاقبت او را به جراى
شرفالملك ىشاىيد ،و شرفالملك جاى خود را به صرد هرزار دينرار وجره ىقرد
خريد و از استيفا است فا ىموده خاىهىشين شد؛ و ثالثاً سديدالملك ابوالم الى را هه
عار

لشكر (و به اصطالِ اين زمان وزير جنگ) بود به خود ىزديك هرد .بدين

ريق هليّه اعما و اموا را در دست خود گرفت و به همراهى اين جماعرت در
خرابى خواجه مىهوشيد .به تدريج رأى سلطان را ىسبت به خواجه ىظرامالملرك
گرداىيدىد ،و هار را به جايى رساىيدىد هه ملكشاه مصمّ بهخلع او شد.
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تغيّر ملكشاه بر خواجه ىظامالملك چند علت و باعرث ديگرر ىيرز داشرت:
ازآن جمله اينكه از و مدت وزارت و هثرت اقتدار و استيالى او بر ممالرك و
تصرف بااستقال او در اموا دولتى ملو گرديده برود ،و از اينكره مراىع اىجرام
گرفتن بسيارى از مقاصد سلطان مىشد تنگد شده بود .ديگر اينكه در تمام دوره
وزارت ىظامالملك چه در عهد البارسالن و چه در دوره ملكشاه دشمنان خواجه
از تضريب و بدگويى و افتراى درباره او خوددارى ىمىهردىد .و وترى ب ضرى از
امراى ترهمان مثل گوهر آيين و خمارتگين با خواجه خصرومت داشرتند و هينره
مىورزيدىد .علت عداوت خمارتگين با خواجه اين بود هره در ابترداى سرلطنت
ملكشاه وقتى هه تازه ىظامالملك فرماىده مطلق امور مملكت شده بود ،دو ىفرر از
اهل عرا سفلى به اردوى ملكشاه رفته در سر راه سلطان ايستادىد و مروق ى هره
سلطان از آىجا مىگذشت پيش رفتند و شركايت هردىرد هره اميرخمرارتگين هره
امالك ما دو برادر جزء اقطاع اوست ما را مصادره هرد و هزار و ششصد دينار از
ما بستد ،و دو دىدان يكى از ما را بشكست ،اگر داد ما ىدهى خداميان ما و سلطان
وك هند .سلطان از اسب خويش به زير آمد و ايشان را گفت «هر يرك از شرما
يك آستين مرا بگيرد ،و با ه مرا به ىزد خواجه وسن (ي نى ىظامالملك) ببريد».
ايشان قبو ىمىهردىد تا ايشان را سوگند داد ،و بردين وضرع بره جاىرب خيمره
خواجه رفتند .ىظامالملك مطلع شد و به شتا

بيرون آمرده بره اسرتقبا سرلطان

رفت و زمين بوسيده پرسيد هه سلطان عال را چه بدين هرار واداشرت .ملكشراه
گفت «من ترا متقلّد امور ساخت هه خود مؤاخذ ىباشر  ،و اگرررىج و سرتمى بره
رعايا رسد تو مسئولى؛ فردا در بارگاه عد الهى اگر مسلماىان وقو خرويش از
من بخواهند من به تو رجوع خواه هرد؛ به هار مرن و هرار خرود ىيكرو بنگرر!»
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خواجه زمين ببوسيد ،و بره فرور ىامرهاى در عرز خمرارتگين از تيرولش ىوشرته
فرستاد ،و ما آن دو برادر را به ايشان داده صرد دينرار هر از مرا خرود برر آن
افزود ،و به آن يكى هه دىرداىش شكسرته برود گفرت «اگرر گرواهى بيراورى هره
خمارتگين دىدان ترا شكسته است او را قصاّ خواه هرد» .آن دو برادرخشنود
گرديده مراج ت هردىد.
بارى ،مخالفت اين ىوع امرا در هار خواجه بى اثر ىبود .م لوم مىشود هره
دشمنان خواجه غالباً مزاج سلطان را بر او به اين عنوان متغير مىهرردهاىرد هره او
اموا سلطان را بىوسا

خرج و تفريط مىهند .ولى بهاىههاى ديگرى ه براى

زمين زدىش پيدا مىهردهاىد :در آثارالوزراء سيفالدين عقيلى مسطور است هه:
«جماعتى از خصمان خواجه به عر

سلطان ملكشاه رساىيدىد هره او دوهرزار

غالم دارد ،هماىا سوداى خالفى در سر داشته باشد ،اين سخن به سمع خواجره
رسيد ،سلطان را به رس دعوت به وَثا خرود (ي نرى ا را خيمره و سرراپرده
خود) آورد ،و در اثناى آىكه پيشكشها آورد عار

را فرمود هه «دوهزار غالم

بنده دارم خريده سلطانىويس» آىگاه پيش تخت آمد و عرضره داشرت هره «برر
رأى مبارك پادشاه ياد باشد هه وقتى امير ديوان بر من سفاهتىهرده بود ،من بره
وضرت سلطان عر

هردم ،فرمود هه «ترا چندان غرالم بايرد خريرد هره اگرر

هسى بر تو سفاهت هند او را اد

تواىى هرد« من اين غالمان را بره جهرت آن

خريدهام ،و امروز جمله را پيش تخت سلطان هشيدم».

ىيز بي ى است هه سلطان چون مَلك و ما خود را هه محبو

و م شو

او بود در تصرف خواجه و تحت يد او مىديد با ن او بر خواجه صافى ىبرود ،و
هر وقت به خا ر پادشاه خطور مىهرد هه «هرر چره مراسرت تمامراً در تصررف
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اوست ،مبادا در آن خياىتى ىمايد» ىاچار اىدك غبارى بر ضمير او مىىشست ،و به
ت اقب ايام و توالى سنين آن تصور زياده مرىشرد و غبرار افرزون مرىگرديرد ترا
بهودى هه سخط بر رضا و هدورت بر صفا غالب مىشد.
خواجه براى استحكام هار خويش چند تدبير هرده بود :اوا بقه هثيرال دد
هَتّا

دواوين هه بالتّمام تربيتشدگان و برهشيدگان او بودىد همگرى مخلرص و

جانىثار او بودىد؛ ثاىياً خواّ و غالمان او هه عدهشان از دبيران ىيز بسرى بيشرتر
بود خود ماىند فوجى لشكر بودىد؛ ثالثاً فرزىدان بسيار داشت هه از ايشان پسرران
را به مقامهاى بلند و مه گماشته بود ،و براى هر يك دخترر يكرى از بزرگران را
گرفته بود ،و دختران را به بزرگان و م تبران داده ،يا به عبارت ديگر ،دامادانخود
را ىيز به هارهاى بزر

و مفيد منصو

هرده بود .و اين امر را ه اعداى او يكى

از وسررايل وملرره برره او هرررده بودىررد ،و برره ذهررن سررلطان القررا مررىهردىررد هرره
«خواجهمملكت را بر فرزىدان خود قسمت ىموده» ،و اين سخن در با ن سرلطان
تأثيرى تمام هرده بود .و چناىكه گفتي چنين بر مىآيد هه سلطان از بس مسراوى
شنيد در سا  485هه به اصفهان بازگشتند مصمّ به تغيير او و ىصب تاجالملرك
به وزارت شده بود ،و شايد ه هره فرىالواقرع خواجره هريچهراره شرده برود و
تاجالملك همههاره.
در اين موقع عمر خواجه ىظامالملك قريب به هشتاد سا بود ،و پيرى برر
او مستولى گرديده و قواى او از هار افتاده بود .از جاىب ديگر از اين ىوميد شرده
بود هه از پسران او اودى بتواىد جاى او را بگيرد ،و در هيچ يك از ايشان عرضه
و جربزه اداره و فرماىدهى آن ممالك وسيع را ىمىديد .ماللت او از هثرت سنّ و
از بار سنگين مملكتدارى به جايى رسيده بود هه مىگفت:
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«سابقاً آرزو مىهردم هه دهى داشته باش از ما خويش ،و مسرجدى هره درآن
به تنهايى به عبادت پروردگار پردازم ،ب د از آن تمنا مىهرردم هره پراره زمينرى
داشته باش هه از واصل آن مرا قوت شبان روزى بره دسرت آيرد و مسرجدى
باشد هه در آن خدا را بپرست  ،اما اهنون مىخواه هه روزى يك گرده ىران بره
من برسد و در مسجدى به ىماز و ىيايش ايزد مشغو شوم».

اما چرا است فا ىمىداد و از هار هنارهگيرى ىمىهرد؟ شايد به علرت اينكره
قوام مملكت و ىظام امور دين و دولت را به وجود خود منوط مىداىست و يقرين
داشت اگر پاى او از ميان بدر رود شيرازه مملكت گسيخته خواهد شرد؛ و شرايد
ه هه عالقه او به اواد و هسان خودخ هه قط راً پرس از اسرت فاى او از هارهرا
م زو مىشدىد و دچار ىكبت مىگرديدىد بر اين مالوظه عمرومى عرالوه شرده
بود .مسلماً پسران و دامادان و بستگان او هه وجود و اقتردار خواجره را ورامى و
وافظ مقام خود تشخيص مىدادىد راضى ىمىشدىد هه پاى او از ميان بردر رود،
و ىميگذاشتند هه از هار هنارهگيرى هند.
از جاىب ديگر با نيان سر برآورده بودىد و فساد مىهردىرد ،و چناىكره در
اووا پيروان وسن صبّاِ به تفصيل بيان شده است مردان را به قتل غيله از پراى
درمىآوردىد و هسى درصدد آن ىبود هه به جدّ به هار ايشان پردازد و مملكرت را
آرام سازد .و ىظامالملك مرد مسلمان متديّن و شاف ى مت صّبى بود و خالفرت آ
عباس را بهوقّ مىداىست و ىمىخواست اعتقاد در وقِّ خالفت فا ميان در ايران
روىق بگيرد .ابنااثير مىگويد هه چون وسن صباِ مالك قل ه الموت شد و خبر
به ىظام الملك رسيد لشكريان فرستاد تا قل ه را محاصره هردىد ،و به ايرن جهرت
عداوتى را هه ميان او و وسن صبّاِ موجود بود شديدتر هرد.
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خالصه آىكره اسربا

ماللرت و افسرردگى و دلگيررى و پژمردگرى برراى

خواجه ىظامالملك از همه جاىب واصل شده بود و بنرابرين ديگرر بره واسردان
خويش اعتنايى ىداشت؛ از هيدشان پروا ىمرىهررد و بره هينرهورزى شران وق رى
ىمىگذاشت؛ و از اينكه شاه ياران ديواىى او را تبديل مىهرد برىمىآشفت و برآن
اعترا

ىمىهرد.
قضا را دراين ايام شمسالملك عثمان پسر خواجه (و به قولى عثمران ىروه

خواجه ي نى پسر جما الملك) هه رياست و وكومت مرو را داشت با امير هودن
هرره شررحنه مرررو بررود برره سررببى ىررزاع هرررد ،و از روى جررواىى و قرردرت ،و برره
پشتگرمىخواجه بفرمود تا شحنه را بگرفتند و توهين و تهديد هردىد و باز رهرا
ىمودىد .شحنه از بندگان خاّ سلطان و از امراى بسيار بزر

دولت او بود .اين

توهين و تهديد بر او بسيار گران آمد ،و به خدمت سلطان رفته از عثمان شكايت
هرد و وا بنمود .گوخ ملكشاه از بردگويىهرا از وزيررخ پرر شرده برود ،ايرن
ورهت ىيرز اضرافه مرادّه تغيّرر شرد و بره غايرت برىجيرد .روزى تراجالملرك و
مجدالملك و چندتنى ديگر از ارهان دولت را پيش خواجه فرستاد و پيغام داد هه:
«اگر تو با من در پادشاهى شريكى و در سلطنت همدسرتى آن را وكر ديگرر
است ،و اگر ىايب و فرماىبردار منى بايد هه ودود تب يّت و ىيابرت ىگراه دارى.
چه م نى دارد هه بر مملكت مستولى شدهاى و بىمشورت مرن هرتصررف هره
مىخواهى مىهنى ،وايت و اقطراع بره فرزىردان و دامرادان و بنردگانخرويش
مىدهى و ممالك مرا ميان ايشان بخش هردهاى؟ اينكره هرر يرك از ايشران بره
وكومت ىاويهاى بزر

ىشسته يا بر وايتى وسيع مستولى شده است! بر جهان

مسلط شدهاىد بس ىيست هه از ودود سياست ىيز تجاوز مىهنند ترا بره جرايى
هه ورمت بندگان ما را ىيز ىگاه ىمىدارىد و چنين و چنان مىهنند (و مقردارى
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از هارهاى ايشان را هه برر او گرران آمرده برود و موجرب شركايت شرده برود
برشمرد ،تا آىكه گفت) چرا وردّ خرويش ىگراه ىمرىدارى و فرزىردان و اتبراع
خويش را تأديرب ىمرىهنرى؟ خرواهى هره بفرمراي دوات()4وزارت از پيشرت
برگيرىد تا خلق از درازدستى تو برآسايند؟».

خالصه اينكه ملكشاه ىظامالملك را به عز تهديرد هررد .سرلطان از پريش
ودس مىزد هه خواجه چون اين پيغام بشنود تند خواهد شد و سخناىى خواهرد
گفت هه هيچ وزيرى درباره مخدوم خود ىبايد بگويد ،و هساىى هره برراى برردن
پيغام مأمور هرده است ممكن است گفته خواجه را بالتّمرام بره او ىرسراىند ،اميرر
يَلبَرد را هه ترهمان و از خاصگيان م تمد او بود با ايشان همراه هرد و به او گفت
بايد هه هر چه از خواجه وس بشنوى به من خبر آورى.
اهابر ديواىى به خدمت وزير رفتند و پيغام بگزاردىد ،خواجه برىجيرد و در
خش شد ،ولى وضور ذهن و ا مينان قلب خويش را از دست ىداده با خرا رى
آرام ،و بى اىدهى شكّ يا هراس ،جوا

داد هه:

«با سلطان بگوييد «گويا تو تا به وا ىمىداىستى و تازه امروز آگاه گشتهاى هره
من در سلطنت شريك توأم؟ شايد فراموخ هردهاى هه به رأى و تدبير مرن بره
اين مرتبه ىائل شدهاى! به ياد ىدارى هه چون پدرت هشته شد چگوىره مرن بره
تدبير هار تو برخاست و لشكر و امرا را جمرع هرردم و از جيحرون گذشرت  ،و
هساىى را هه از مردان خاىدان تو يرا از غيرر ايشران برر ترو بشروريدىد از ميران
برداشت  ،از آن جمله فالن و بهمان (و چنرد تنرى از ايشران را ىرام بررد) .درآن
هنگام تو در دامن من چنگ مرىزدى و از مرن دور ىمرىشردى و از رأى مرن
درىمىگذشتى .چون هارها را سره هردم و خلق را در هواى ترو يكرد و يرك
سخن ساخت و از براى تو شهرها و وايرات دور و ىزديرك بگشرادم و اقطرار
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ممالك شر و غر

را مسخّر تو گرداىيردم گمران هرردى هره از مرن برىىيراز

گرديدهاى ،واهنون چندى است هه راه بهاىهجويى پيش گرفتهاى و به مرن گنراه
و لغزخ ىسبت مىدهى ،و گوخ به گفتار بدخواهان و سخنچينران دادهاى! او
را بگوييد هه بقاى آن تاج بدين دوات وابسته اسرت و ايرن هرر دو آن برا هر
پيوسته ،اگر اين دوات برگيرى آن تاج برگرفته شود .پس اگرر آهنرگ آن دارى
هه هار را بگرداىى خويشتن را آماده خطر ساز و از آىكره روز برد پيشرت آيرد
بپرهيز!».

شروى بر اين ىمط گفت تا خشمش فرو ىشست و همى آرامتر شرد ،پرس
به ايشان گفت:
«من اين سخنان را از سر هوفتگى خرا ر گفرت هره از سررزىش او برىجيردم و
دلسرد شدم ،شما اگر خواهيد اين سخن به عينه عرضه داريرد ،و اگرر خواهيرد
هر آىچه به اتفا مصلحت بينيد بگوييد».

ىيمه شب بود هه ايشان از پيش خواجه بيرون آمدىد و اتفا بر آن هردىرد
هه ماجرا از سلطان بپوشند .پس جوابى از خود ساختند بدين مضمون هه خواجه
عر

هرد هه من بنده همين و فرزىدان من بندهزادگاىند و وك سلطان بر سر و

جان و ما ما ىافذ است ،هر چه فرمان شود از آن تجاوز صورت ىبندد ،و من برا
بندهزادگان آن هن هه مايه عبرت ديگران باشد.
سخن برين مقرر شد ،و هر يك از ايشان به منز خويش رفت به جز امير
يَلبَرد هه در همان دم ىزد ملكشاه شد و از آىچه رفته بود خا ر او را مطلّع ساخت
و شايد از خود ىيز چيزى بر آن افزود .بامداد روز ب د هره آن جمرع بره وضرور
سلطان رسيدىد و آىچه اىديشيده بودىد عرضه داشتند ملكشاه گفت :سخنخواجه
وسن ىه اين بود ،بلكه چنين و چنان گفت .ايشان اقرار هردىد هه ما براى رعايت
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وقّ خواجه و سوابق خدمت او ماجرا بپوشيدي  .سلطان اگرچره در برا ن بسريار
خشمگين بود به ااهر آرام ماىد و چيزى ىگفت و ايشان را مرخص هرد .اينىزاع
بالف ل فراموخ شد و خواجه بر قرار سابق در منصب خود ماىد.
در اواخر شر بان ايرن سرا سرفر سروم ملكشراه بره بغرداد اتفرا افتراد.
ابنالقالىسى مورخ در ذيل تاريخ دمشق مىگويد هه مقصد سرلطان در ايرن سرفر
تملك مصر برود .خواجره چنرد روزى پرس از ورهرت اردوى سرلطان در شرهر
اصفهان ماىد و هارهاى عقب افتاده را رو بهراه هرد ،اما از روايات چنين برمىآيد
هه در اين روزها مترصّد مر

بوده است ،و از قرارى هه ىظامى عروضى مىگويد

قبل از آىكه عازم بغداد شود اوقاف را سجلّ هرد و ووالهها و براتهاى وايفهها
و مستمرىها را صادر هرد ،و وصيتىامره ىوشرت و بنردگاىى را هره د فرارغى
واصل هرده بودىد آزاد هرد ،و قروضى را هه داشت ادا هرد ،و تا آىجا هه دستش
رسيد مردمان را از خود خشنود هرد و از دشمنان بحلّى خواست .سرپس برر اثرر
سلطان رواىه شد ،و چون پير و عليل بود با عمارى ورهت مىهرد.
شب جم ه يازده رمضان جواىى ديلمى از با نيران موسروم بره ابو راهر
ارّاىى در لباس صوفيان پيش عمارى او آمد و او را به دشنه زخمى زد هره هرارى
افتاد .خواجه را به خيمهاخ ىقل هردىد و اىدهى ب د چراغ عمرخ خاموخ شرد.
خروخ در لشكرگاه افتاد و مردم به ه برآمدىرد ،و شرور و غوغرا سرخت شرد.
سلطان خود سوار گرديده به خيمهگاه وى رفت و لشكريان و ياران او را سراهت
و آرام هرد.
غالمان و مت لقان خواجه ى ش او را به اصفهان بردىد و در مدرسه ىظام در
محله هررّان در موضر ى هره جروى آ

بزرگرى از ميران صرحن و براغ مدرسره
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مىگذشت و بسيار خرّم و با صفا بود وى را دفن هردىد .از قصيدهاى هره م رزّى
در مدِ ابوالمحاسن عبدالرزا برادرزاده خواجه ىظامالملك سروده اسرت چنرين
برمىآيد هه قبل از سا  511جسد ىظامالملك را از اصفهان به ىيشابور اىتقا داده
بوده اىد ،ولى تا سيصد سا ب د از فوت او هنوز محلى هره بردواً مقبرره او بروده
است در اصفهان به تربت ىظام م روف بوده است ،و وتى امروز ه موضر ى در
اصفهان به ىام قبر ىظامالملك مشهور است و سنگى ىيز دارد و هتيبه آن سرنگ را
دو تن از دوستان بنده براى مرن ىقرل هرردهاىرد ،و مسرلّ اسرت هره سرنگ قبرر
ىظامالملك وسى ىيست.
پس از قتل خواجه بزر  ،ملكشاه به جاىب بغرداد ورهرت هررد و در 24
رمضان وارد شد ،و هارى را هه هميشه ىيّرت داشرت و خواجره از آن جلروگيرى
هرده بود اىجام داد ،ي نى المقتدى خليفه را ملزم هرد هره ولي هرد خرود را خلرع
هرده فرزىدى را هه از دختر سلطان داشت (و در اين زمان هنوز پنج سالش تمرام
ىبود) ولي هد خود سازد و بغداد را تسلي او هرده خود به بصره يا دمشق يا وجاز
هريك را هه خواهد برراى اقامرت برگزينرد .خليفره ده روز مهلرت خواسرت ترا
وسايلورهت هردن خود را آماده سازد .همچنين سلطان جروان هره وزيرر پيرر و
مطاعش ازميان رفته بود امر هرد خل ت وزارت را براى تاجالملك جوان و مطيرع
آماده سازىد .در وينى هه تهيه اين امور ديده مىشد ملكشاه به شكار رفت ،و روز
سوم شوّا به بغداد بازگشت و به اين علت هه گوشت شكار بسيارى خورده بود
تب هرد .ا بّا او را فصد هردىد ،لكن بيمارى او سرخت شرد .اربرا
سنگينى مر

دولرت هره

او را ديدىد اموا خويش را به وري دارالخالفه منتقل هردىرد هره

در امان باشد ،و ملكشاه پيش از آىكه تاجالملك را برر مسرند وزارت بنشراىد يرا
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خليفه را از بغداد براىد در شب جم ه شاىزده شوّا وفات يافرت ،و بره سربب
ىقار و ووشتىهه بين او و خليفه توليد شده بود ب ضى اوتما دادىد هه او را بره
امر خليفه مسموم هرده باشند ،و يكى از مورّخين تصري مىهنرد هره برر دسرت
خادمى به او زهر خوراىيدىد و آن زهر پيه خرگوخ بحررى برود .از روز ضرربت
خوردن خواجه بزر

تا موت سلطان ملكشاه بيش از پنج هفته ىشد .و امير م زّى

شاعر در قصيده مرثيت سلطان در اين دو بيت به اين وا اشاره هرده است:
رفت در يك مه به فردوس برين دستور پير
شاه برىا از پس او رفت در ماه دگر
هرد ىاگه قهر يزدان عجز سلطان آشكار
قهر يزداىى ببين و عجز سلطاىى ىگر
و وفات سلطان ب د از وفات خواجه در ىظر خلرق جهران چنردان عَظمرى
ىداشت ،هسى به جنازه سلطان واضر ىشد و بر او ىماز ىگرزارد ،و مرردم ىره بره
ماتمش ىشستند و ىه بر سر و صورت خويش پاىچهاى زدىد .باز م زّى در ايرن
رباعى به اين م نى اشاره هرده:
دستور و شهنشه از جهان رايت خويش
بردىد و مصيبتى ىيامد زين بيش
بس د هه شدى ز مر

شاهنشه ريش

گر هشتن دستور ىبودى از پيش
جسد ملكشاه را ىيز به اصرفهان بردىرد و در مدرسره بزرگرى هره خرود او
ساخته بود و مدرسه ملكشاهى مىگفتند مدفون ساختند.
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بسيارى از مورخين ملكشاه و تاجالملرك را در قترل خواجره ذى دخرل و
مقصر مىداىند ،و م لوم مىشود هه در آن عهد عقيده بسيارى از مردم همين بوده
است ،و ب د از آىكه برهيار پسر ملكشاه لشكر برادر خرود محمرود را شكسرت
داد و سلطنت بر او مسلّ شد مىخواسرت هره تراجالملرك را برر مسرند وزارت
بنشاىد ،وليكن غالمران و بنردگان ىظرامالملرك بره ايرن عنروان هره تراجالملرك
خداوىدگار و صاوب ايشان را هشته بوده است بهىاگاه بر سرخ ريختنرد و او را
پارهپاره هردىد.
دولت سلجوقى از آن پس ديگر روىقى ىگرفت و روزبهروز رو به ضر ف
رفت تا منقر

گرديد ،و گفته ىظامالملك راست آمد هه دولت آن تاج به مفتوِ

ماىدن آن دوات وابسته بود و محقق شد هره سرالمت آن مملكرت و سرلطان بره
سالمت آن پير منوط بود.
يادداشتها:
 .1شايد مراد از «در وا خرّمى» در وا مستى باشرد و از راه اد
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