
 
 
 
 
 

 *پير سياست
 غالمحسين يوسفي

 

هيچ پادشاهي و خداوند فرماني را از داشتن و 

 نامه( چاره نيست.دانستن اين فن )سياست
 محمد مغربي

 
ئاي  در روزگار ما، در ميان مردان سياست، غالباً از ژنرال شاارل دوگار ر

جارب  پردازان مجمهور سالخوردة فرانسه به عنوان سربازي پير و يكي از سياست

هاي دشاوار برند. بخصوص كه وي توانسته است بارهاا از مرركاهو بصير نام مي

ه در كا ي و اعتصا  چند ميليون نفر 1968پيروز بيرون آيد. وقايع هشتم ماه مه 

د ا ناام و باز دوگر برقرار مان كشور روي داد و كار به تجديد انتخابات كشيد آن

 «نگاين» ميان مطبوعات فارسي نيا  ماهناما  او را بيشتر بر سر زبانها انداخت. در

تصويري از دوگر بر پشت جلد خود چاپ كرد كاه در تا ب باود قااياي را از 

 ميان امواج خروشان به س مت به ساحر رسااند، و باا الهاام از كتاا  مرارو 

 (1)«.پير مرد و دريا»ارنست همينگوي زير تصوير نوشته شده بود: 

جا سخن از فرانساه و هاي دنيا همهخبرگ اريدر ايامي كه در مطبوعات و 

نظران جوب و خروب فرانساويان را در تا ب دوگر بود حتي برخي از صاحب

                                                           

.58تا  15، صص 2و  1*. مجل  دانشكدة ادبيات مشهد، سال چهارم، شمارة    
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كردناد، باه مناسابتي كتاا  اخير با انا بات ب رگ و پيشين آن كشور ماايسه مي

گذرانادم و در الملا  ووساي را از نظار مياثر مررو  خواجه نظام نامهسياست

اا كاه روزگااري دراز باا اقتادار وزارت و « پيار سياسات»ري ايان داشيوة مل 

انديشيدم. اين يادداشتها حاصار تالملي اسات در ايان حكومت كرده است ا مي

شناسي مررو  كه او ني  در دنياي عصر خاود باه كتا  و يادي است از سياست

 داري بلندآوازه بود.قدرت و مملكت

* 

ورداري حاصر كرده اربي كه در كشالمل  از لحاظ تجزندگي خواجه نظام

و بخصوص از نظر وول مدت وزارت و وسرت حوزة حكومت بسيار مشاخص 

نظير است. كافي است گفتاه شاود كاه وي مادت ساي ساال وزيار ماتادر و كم

قلمرو حكومات ». و (2)هجري 485تا  455لجوقي بود از ارس ن و ملكشاه سالپ

ن آم نظير ه ار و سيصد سال  تاريخ اس  ايران را چنان وسيع كرد كه در كليب  اين

در ايااران ديااده نشااده اساات و در تمااام نااواحي و ممالاا  كاشاا ر و اوزگنااد و 

النهر و خوارزم و خراسان و سيستان و كرماان و فاارو و عاراج عجام و ماوراء

و  عراج عر  و مازندران و آذربايجان و ارمنستان و حاربان و گرجساتان و شاام

و اناد  تالخيري روا كيه جايي نبود كاه در انجاام دادن امار االمادو و انطابيت

دارند. دو سلطان ماذكور ا كاه ب رگتارين سا وين سالجوقي بودناد ا آراء و 

نمودنااد... و غالباااً خلفاااي عباسااي از ارادة او ساار تصاارفات او را اواعاات مي

ر زيستند. سلطان عار  دپيچيدند. شاهان روم و غ نه در ساي  حمايت او مينمي

 وهاي او را بر سر ركا  او پياده رفت و سمب اسب او را بوسيد. ملو  اورا  نامه

 .(3)«دانستنددن خلرت او را تشريف ميگذاشتند و پوشيچشم مي
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لي خواجه هفتاد و هفت سال عمر كرد و از وقتي كه در جواني دبيري ابوع

ن ن شاد تاا پايااارسا دار باود و براد دبيار الپابن شاذان حكمران بلخ را عهده

زندگي، يرني قسمت عمدة عمرب، در كار سياست گذشت. آن هم باه صاورتي 

كاره باود چنادان كاه هماه كه در وزارت جميع كارها را زير نظر داشات و هماه

اند هم در شهرت و پيشرفت دولت تركان سلجوقي را از بركت كارداني او شمرده

 .(5)و هم پ  از او (4)آن روزگار

اي ساده به اين عظمت ماام رسيده بود. به قول خود او ز مرتبهالمل  انظام

وانسات توقتي در جواني ب ير از سه دينار نداشت و چهار دينار ديگر وام كرد تا 

اساب  اسبي به هفت دينار بخرد و بردها در ايام وزارت وقتي خبر آوردند پانصد

. در شرح حاال او (6)ردياوخم به ابرو نااند از اين زيان عربي او در آ  غرج شده

ارسا ن و پايا از اند كه حتي در ابتداي خادمت در دساتگاه الپداستاني آورده

 خواجاه»احراز ماام وزارت وقتي قرار شد در سفري همراه موكب سلطان بارود 

دستگاهي چنان نداشت كه در آن سفر با ترتيب توانساتي رفات، ب ايات غمناا  

آساان  مردِ نابينايي در مساجدي مشاكرِ او راتا سرانجام دست يافتن بر زرِ « شد

 .(7)كرد

، جدبب اسحق دهااني بود در بيهق و (8)زادهابوعلي حسن مردي بود دهاان

پدرب ابوالحسن علي وقتي ترقي كرد و به خدمت ابوالفضر سوري بان المرتا ، 

دار شاد و حاكم خراسان از ور  غ نويان، درآمد عمر و بنداري ووو را عهاده

پدرب خدمت كردي اما حاصر خدمت باه خارج او »هندوشاه نخجواني به قول 

زادة خراساني ب رگترين مارد سياساي . ديري نكشيد كه اين دهاان(9)«وفا ننمودي

آموز بود. اقتدارب پايان گرفت تا كشته روزگار شد. فرجامِ كار خواجه ني  عبرت
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جهاان را  شد. غرض آن كه وي هما  مراحار را گذراناده باود. جهاان و ماردم

 داري توفيق يافت.رو در جهانشناخت. از اينمي

هجري در نوغان از قراء رادكان واوو باه  408المل  در سال حسن نظام

دنيا آمد. در همان جا تحصير كرد و قارآن آموخات. ساد  در ديگار شاهرهاي 

ز خراسان مثر ووو و مرو و نيشابور عربي و فاه شافري و حديث ياد گرفات. ا

اناد. در بيسات ساالگي هام از او در كودكي و نوجوانيا سخن گفتههوشمندي 

رو اي كافي يافته بود و هم دبيري تماام و شايساته باود از ايانعلوم شرعي بهره

كارة بي  برادر و رل سلجوقي را جلب كند و برد دبير و همهتوانست نظر چ ري

خواجه را وزيار ود بر خراسان ارس ن در حكومت خارس ن شد. الپپسر او الپ

هاا . باه جااي  455هاا .( تاا باه سالطنت رسايد و در ساال  451خويا كرد )

و  (10)عميدالمل  كنادري، وزارت ممالا  سالجوقي را بار عهادة وي گذاشات

 دار بود.ام ب رگ را تا اواخر عمر عهدهالمل  اين مانظام

اناد كاه در عهاد دو سالطان وزارت خوانده« تااج الحضارتين»خواجه را 

ك  را از او را از دارالخ فاه رياي اميرالمايمنين لااب نهادناد و هايچ»كرد. مي

  (11)«.وزراء، خلفاء لاب نداده بودند

ه المل  تنها در كار سياست و تدبير اهر قلم توانا نبود ع وه بر آن كانظام

وان و همچنان كه به تدبير امور دي» (12)بود« در اكثر علوم صاحب وقو  و باخبر»

. حتي در (13)«فرمودنمود به ترتيب سداه و تربي  لشكرها قيام مياشت ال ميواليت 

جنگيد و خطر را مرداناه جنگها خود همراه پسران و غ مانا بر مادم  لشكر مي

 (13)شد.پذيره مي



 159 پير سياست

خواجه دوازده پسر داشات و داماادان و پيوساتگان بسايار. باه هريا  از 

م كومتي سدرده بود و بدين ترتياب هافرزندان و خويشان و غ مانا ايالت و ح

كسان خود را به جااه و نرمات رساانده باود و هام سرتاسار قلمارو حكومات 

. (13)جا روان باودسلجوقي را زير نفوذ و نگين خويا داشت و فرمانا در هماه

ر دداستان مررو  حواله نوشتن اجرت كشتيبانان جيحون به انطاكي  شاام ا كاه 

المل  خواساته اسات وسارت مملكات و نفااذ امار امو نظ (14)غالب كتابها آمده

ت سلطان، و يا درحايات از آنِ خويا را نشان دهد ا نماوداري ديگار از اهميا

 موقع و ماام اوست.

به روايتي ديگر خواجاه خاود دو ها ار غا م داشات چنادان كاه وقتاي 

ر ددشمنانا ملكشاه را بيم دادند كه وي با اين كثرت غ مان ساوداي مخالفات 

غ ماان . »(15)دارد و خواجه به تادبيري نيكاو ايان بدانديشاي را چااره كارد سر

المل  ووسي حتي برد از مرگ صاحب خاويا قادرت خاود را از دسات نظام

و دند و اندادند و همين غ مانند كه بركيارج را هنگام فرار از اصفهان حمايت كر

به پياروي از هماان مايت آن وزير ماتدر بود المل  مورد حرا كه در حيات نظام

وه آسياست در برابر محمود بن ملكشاه تاويت نمودند و از اصفهان باه سااوه و 

د و ه ري برن د اتاب  گمشتكين جاندار ا كه اتاب  بركيارج بود ا بردند تا او را ب

 .(16)«بر تخت سلطنت نشاند

از ورفي ديگر خواجه با روح مذهبي كه خود داشت و ني  از وريق احترام 

اد و علما و مشايخ و حشر و نشر با ايشان در محافر روحاني نفوذ و حشمت زهب

دستي و احادا  بااا  فراوان كسب كرد. دستگيري مستمندان و بخشا و گشاده

ب و (17)اف ودخير و تريين اوقا  بر آنها ني  بر اين حيثيت او مي . اگر رواج ترصاب
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ديناي در نظار بگياريم و باه يااد اعتااد فراوان مسلمانان آن روزگار را به مسائر 

بياوريم كه دين و مذهب مهمترين مويو  آن عصر بود آن وقات اهميات نفاوذ 

 يابيم.المل  را بهتر درميمرنوي و مذهبي نظام

 گروهي ديگر كه در اين زمان در جامره نفوذشان روزاف ون باود متصاوفه

ست: ي دربارة او گفته ادسته ني  بسيار توجه داشت. مر ب المل  به اينبودند. نظام

و راست بود. هر سال باه ايشاان  (18)«پرداختك  نمياز ائمه و متصوفه به هيچ»

ها اهتمام داشات و نمود و به ايجاد خانااهكرد و مخارجشان را تلمين ميانفاج مي

. (19)اندورزيد. حتي او را مريد ابوسريد ابوالخير شمردهبه مشايخ صوفيه اعتااد مي

منشاان ست اين عوامر بار حسان وجها  او در نظار مسالمانان و صوفيبديهي ا

 اف ود.مي

كار ب رگ ديگر خواجه احدا  مدارو نظاميبه بود. راست است كه ايجااد 

مدارو در دنياي اس م پيا از او ساباه داشت و او مبتكر اين كار نبود ولاي باه 

ليم و تربيت پديد اعتااد عموم وي نخستين كسي است كه نظام جديدي در امر تر

آورد و آن برقرار كردن راتبه و مارري مرتب و تريين مسكن براي والاب علماان 

ها مادارو بود و ني  تلمين محر سكونت و مخارج مدرسان، درحاياات نظامياه

باال و مطالراه و رفات كاه در آنهاا وسااير فرا شمار ميروزي مجه ي بهشبانه

از مشهورترين اين مدارو، نظامي  نيشابور  تحصير مرلبمان و شاگردان فراهم بود.

داد است. در نظامي  نيشابور مدت سي سال هار روز سيصاد تان از وا    و ب

 478الحرمين ابوالمرالي عبدالمل  بن عبداهلل الجويني )م. براي استما  درو امام

شدند كه از ميان همين مساتفيدان اماام محماد غ الاي باه كماال ها .( حاير مي

( موقوفااتي از ناو  بازارهاا، 459ا  457. نظامي  ب داد )تلسي  (20)يدشهرت رس
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ها، دكانها، و ييا  براي م د كاركنان و استادان و مخارج شاگردان داشات گرمابه

و كتاباداران و  (21)اي مرتبار و متاولي و اساتادان و مدريادانو ني  داراي كتابخاناه

ه ار دينار خرج اساتادان و شااگردان دربانان و خادمان بسيار بود. هر سال پان ده 

بردند و به تحصاير صار  و نحاو و سر ميشد و شا ه ار شاگرد در آن بهمي

 پرداختند.ل ت و فنون ادبي و فاه و تفسير و حديث و ديگر علوم شرعي مي

هايي ديگر ني  در بصره، اصفهان، بلخ، هرات، مرو، و موصر خواجه نظاميه

 نشمندان ب رگ و مراريف قارن پانجم و ششام و هفاتمايجاد كرد. بسياري از دا

المل  ها هستند. اقدام نظامخواندگان نظاميههجري از استادان و كتابداران يا درو

  ديگر ب رگان عصر را ني  به تلسي  مدارو برانگيخت يا به قصد تحصير ثاوا

الملا  اخروي، يا براي تحكيم موقع اجتماعي خود و يا به منظور رقابت باا نظام

( رقياب مشاهور خواجاه 486المل  قمي )م. بدين كار دست زدند چنان كه تاج

ي در مدرس  تاجيبه را به تاليد نظامي  ب داد احدا  كارد و نيا  ملكشااه سالجوق

اي ديگر ساخت و ديگاران هام بخصاوص در ب اداد محل  كربان اصفهان مدرسه

 .(22)مدارسي به وجود آوردند و در ديگر شهرها

ها در شهرهاي مهام اسا مي آن روزگاار و تالمين مخاارج نظاميهسي  لت

ناان و ترياين برناما  درساي آمريشت مدرسان و شاگردان و انتخا  و استخدام 

مريبني ا كه درحايات موافق عايدة شافريبه و خاص اين دساته باود ا اگرچاه از 

، باه گرفتاعتااد مذهبي خواجه و ع ق  او به نشر فرهنگ اس مي سرچشمه مي

اف ود زيرا اوالً مدربو و شاگرد كرده ني  مياف ايا نفوذ او در ميان وبا  تحصير

بگير خواجاه بودناد و مطياع شدند و حاوجدرحايات مطابق نظر او برگ يده مي

اي كاه او . درنتيجه هر سال گروه كثيري از والب علمان موافق برنامه(23)فرمان او
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يافتند. از ور  ديگر ني  توليت نظامي  ب داد را خواسته و پسنديده بود تربيت مي

پسران خواجه برعهده داشتند و متوليان ديگر مدارو هم از بركشيدگان او بودناد 

و ايشااان ادارة ماادارو ازجملااه انتصااا  مدرسااان را دراختيااار داشااتند و اياان 

. باه عباارت ديگار (24)گرداندنددستگاههاي مهم و ميثر را مطابق نظر خواجه مي

ظام آموزشي مملكت نيا ، مانناد ديگار كارهاا، در واي دوران واوالني وزارت ن

خواست برقرار بود و همان عاايد و مطالبي كه او مرين المل  چنان كه او مينظام

 كرده بود به مردم ترليم مي شد.

توان ناديده گرفت ها دارد اين نكته را نميبا همه اهميتي كه تلسي  نظاميه

يافات. ايجااد مدرساه البتاه كااري فكر زنده كمتر پرورب مي كه در اين مدارو

شود و تاا ارجمند است ولي مهمتر از آن اين است كه در مدرسه چه تدري  مي

كناد. اختصااص چه حد فكر و ذهن را ماي شاكفاند و باه حاياات رهباري مي

مذهب سبب شده باود كاه درِ مدرساه بار ها به مرلمان و شاگردان شافرينظاميه

يگر مذاهب مسادود باشاد و ديگاران را نيا  باه ايجااد مادارو خااص روي د

ر نظامياه خاود ناوعي ترصاب باه د. ترتيب تحصير (25)مذهبان خود برانگي دهم

در »آورد. برا وه مذهب شافري و ردب ديگار ماذاهب را در شااگردان پدياد ماي

مدارسي كه از قرن پنجم به براد در خراساان ساد  در عاراج و سااير ممالا  

 مي ايجاد شد ترليم و ترلُّم علوم عالي ممنو  بود و ج  ادبيات و علوم ديني اس

شد و اين امر وبراً از رونق و رواج علاوم عالاي و چي ي تدري  و تحصير نمي

ها ني  هماين حاال را داشات درنتيجاه . نظاميه(26)«كاستتوجه و   به آنها مي

ي فكار و مساتل م بحاث و كردگان در اين مدارو از آنچه موجب روشنتحصير

اظهار نظر و استدالل بود محروم بودند و با ناوعي محادوديت فكاري در ساط  
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اي كاه باه تربيار شاادروان رسيم باه دورهآمدند تا سرانجام ميعلوم نالي بار مي

محمدعلي فروغي فض ي ما هم به همان جمود و ركود قرون وسطايي اروپاييان 

 .(27)آيندگرفتار مي

ق خواجه از هر حيث نبض مملكت را در دست داشات و حتاي بدين وري

ختيار را . بديهي است اين مايه اقتدار و دخالت و ا(28)بود« سلطان مطيع اشارة او»

توانست تحمر كند بخصوص كه مراندان خواجه بيكار نبودند و دائم ملكشاه نمي

رصادد باود طان دخاتون همسر سلكردند. از آن جمله تركانبر يد او سرايت مي

احمد پسر ارشدب ا كه وليرهد بود ا محمود فرزند خردسالا پ  از مرگ مل 

ديد كه بركيارج به جاي او برگ يده شود و خواجه مصلحت مملكت را در آن مي

خاتون ا كه از ديگر پسران سلطان ب رگتر بود ا بادين مااام انتخاا  پسر زبيده

خااتون درصادد تان باود ولاي تركانداسگردد. ملكشاه ني  در باون با خواجه هم

الملاا  برآمااد كااه از او و فرزناادب محمااود برانااداختن خواجااه و وزارت تاج

 .(29)ردكورفداري مي

داشتند كاه هما  كساان و مخالفان هر روز سلطان را از خواجه برحذر مي

ورفداران خود را به كارها گماشته است و سلطان از خود اختيااري نادارد. ايان 

الملا  كااها اند  عنايت ملكشاه نسابت باه نظامهم نبود. اند سخن خ   

گااه اگار كساي باه شادند و گاهتدريج از كارها بركناار ميگرفت. هواداران او به

آمد ظلمي را كه به او شده بود ملكشاه ناشاي از قصاور دادخواهي ن د سلطان مي

ن حسن صبباح در شمرد. ازورفي ديگر اسماعيليان و پيرواخواجه و دستگاه او مي

چندان كاه  ايران قوبت گرفته و با كشتن مخالفان بيمي عظيم در دلها افكنده بودند

دانسات ا لشاكر فرساتاد. خواجه به دفع آنان ا كه دشمن دين و مملكتشاان مي
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پيري و فرسودگي و ناتواني ني  م يد بر علت شده باود و در دل خواجاه آرزوي 

انگيخت. به حج رفتن و عبادت كردن را برمي اي گ يدن ودامن فراچيدن و گوشه

هاي مخالفان و سالخوردگي و ازدست دادن نيرو و توان شانه از اما با هم  دشمني

شايد به علت اين كه قوام مملكت و نظام دين و دولت را »كرد. زير بار خالي نمي

 دانست و ياين داشت كاه اگار پااي او از مياان بادر رودوجود خود منوط ميبه

شيرازة مملكت گسيخته خواهد شد و شايد هم كاه ع قا  او باه اوالد و كساان 

شادند و دچاار نفارت خودب ا كه وبراً پ  از اساترفاي او از كاار مرا ول مي

گرديدند ا كه وجود و اقتدار خواجه را حامي و حافظ مااام خاود تشاخيص مي

 .(30)«شدند كه پاي او از ميان بدر روددادند ا رايي نميمي

اند  اند  ملكشاه ا كه سلطنت و قادرت خاود را در دسات خواجاه و 

ديد ا درصدد ع ل وي برآمد. اما ازجمله اموري كه مانع اين ماصاود كسانا مي

الملا  و از ايشاان ع ق  شديد جماعتي از لشكريان بود به خاندان نظام»شد مي

نسبت به مخدوم شدند پاو سوابق نرمت را گروهي كه غ مان نظاميه خوانده مي

حاق  خود كمال وفاداري داشتند و مسترد آن بودند كه با اند  بدرفتاري كاه در

 .(31)«خواجه و كسان او بروز كند سر به شورب و و يان بردارند

المل  عثمان پسر خواجه ا كه ويع بدين منوال بود تا اين كه ميان شم 

اعاي روي داد و عثماان حاكم مرو بود ا با شحن  مرو از بندگان خاص سلطان ن 

المل  شحنه را بگرفت و تخفيف كرد. شحنه به ملكشاه شكايت برد و او به نظام

ديگرست و اگر تابع مناي چارا  ياگر در مل  شريكي آن حكم»پي ام فرستاد كه 

كناي كاه بار داري و فرزندان و اتبا  خويا را تلدياب نميحدب خويا نگاه نمي

خاواهي دارند اگار ميحرمت بندگان ما نگاه نمياند تاحدبي كه جهان مسلط شده
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خواجه برنجيد و در خشم شد و گفت «. »از پيا تو برگيرند (32)بفرمايم كه دولت

داني كه من در مل  شري  توأم و تو به اين مرتبه به با سلطان بگوييد كه تو نمي

ات اي... دولت آن تاج بر اين دوات بساته اسات هرگااه ايان دوتدبير من رسيده

 برد كه انادكي خشام خواجاه فارو نشسات باه پي اام«. برداري آن تاج بردارند

اين سخن از سرِ كوفتگي گفتم، شما اگر خواهيد هماين ساخن »آورندگان گفت: 

را برينه عريه داريد و اگر خواهياد شاما را باه آنچاه مصالحت آياد باه اتفااج 

فرماانبرداري  اگرچه اينان از ور  خواجه باه حضارت سالطان اظهاار«. بگوييد

كردند ولي يكي از ايشان حايات جوا  خواجه را در خفاا باه عارض رساانيد. 

بديهي است روابط سلطان و خواجه ديگر تيره شده بود اماا ملكشااه او را عا ل 

 (33)قولي قدرتا را سلب كردند.نكرد اگرچه به

جه ها .( ملكشاه از اصفهان قصد سفر ب داد كرد. خوا 485در همين سال )

با  (34)ابنامهراه كردن كارها و نوشتن وصيتند روز پ  از حركت وي و روبهچ

انمود وعماري به راه افتاد. در ن ديكي كرمانشاهان مردي در لباو صوفيان چنين 

اي دارد و به خواجه ن دي  شد و باه يار  كاارد او را بكشات كرد كه عريضه

ب در لشكرگاه خرو»ود كه حدبي ب رگ بها .(. يايره به 485)دهم رمضان سال 

. ايان (35)«هم برآمدند و سلطان سوار شد و مردم را ساكن گردانيدافتاد و مردم به

 راند!بود پايان كار مردي كه روزي چنان به قدرت فرمان مي

در كشته شدن او عاايد متفاوت بود. قاتار او، بووااهر ارباناي، از فادائيان 

د كه خواجه به دستور ملكشاه كشته شده كردناسماعيلي بود ولي برخي گمان مي

شمردند. شاعران ني  در اين با  المل  را در اين كار ميثر ميتاجاي است و پاره

المل  قمي رقيب او را باا همين كه برد غ مان خواجه، تاج. (36)انداشاراتي كرده
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ملكشااه  حكايت از اين مرني دارد. و ني  در با  مارگ (37)اندكارد پاره پاره كرده

سلطان ملكشاه برد از يا  مااه جهاان را »اند: كه كمي برد صورت گرفت نوشته

ودا  كرد و عايب قتر خواجه وفات سلطان مستهان آمد چنانچه گويناد: كاردي، 

اند كه سلطان را هم غ مان نظاميه به انتاام مسموم . حتي برخي پنداشته(38)ديدي

اجاه و ملكشااه اشاراري ساروده اسات . امير مر ي كه در مارگ خو(39)اندكرده

الدين . و باه قاول سايف(40)اشاراتي پوشيده به ارتباط اين وقايع با يكاديگر دارد

سخن خواجه كه در حق ]ملكشاه[ گفته بود كاه: دساتار مان و تااج تاو »عايلي 

و از اين پ  دورة افول ستارة اقبال تركاان سالجوقي  (41)«همسرست، راست آمد

الملا  هام تاا مادتي در غم بدخواهان فرزندان و اعاا  نظامرآغاز شد اما علي

 .(42)دستگاه چند سلطان منصب وزارت را دراختيار داشتند

جتباي ميناوي آن را مست استاد نام  خواجه ا كه نخاين قسمت از وصيت

مرا در اين دولات خادمتهاي پسانديده »اند ا يادكردني است: يافته و مررفي كرده

ام و و اولياي نرمت را بر من حق نرمت، هرگ  خ في نكرده است و آثار مشهور،

ام و از شفات و خدمتگاري هيچ باز نگرفتم و خ انه و رعيات خيانتي روا نداشته

صاا  و آبادان داشتم، و مخالفان دولت را از پيا برداشتم، و جهان به عادل و ان

ت، پا  از ام در ص ح دولات و مصالحت كافبا  رعياايمني گذاشتم، آنچه كرده

 ووفات من ظاهر شود چون تدبير جهان به ديگري منوط گردد و تادير و قيااو 

ك  پ ِ من ي  ماه ش ر جهان بر نظام راست نتواند ظنب من چنان است كه هيچ

 .(43)«راندن

المل  عرض شد اماا حاصار تجاار  او در اي از سرگذشت نظامخ صه

منرك  است و  نامهسياست  به مررو سيرالملو قدر كشورداري در كتا  گران
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توان او را شناخت، مويو  اصلي اين مااله ني  از خ ل سطور اين كتا  بهتر مي

 بحث در با  مويو  و مندرجات اين كتا  است. 

* 

المل  در پاياان هاي نظامنامه شامر عصارة افكار و عاايد و تجربهسياست

كاه در آن از بياان  زندگي است. نوعي خااورات سياساي وزياري با رگ اسات

نظر كارده و بيشاتر باه راهنماايي و آماوختن ورياق حواد  حيات خود صار 

هجري چند تان از  479دانيم كه ملكشاه در سال داري پرداخته است. ميمملكت

نناد و كرا بفرمود كه در مرني مملكت انديشاه « ب رگان دولت و پيران و دانايان»

شاود و نيا  يا شرط آن بجااي آورده نميآنچه را در روزگار وي پسنديده نيست 

را  رسمهاي ني  پادشاهان گذشته را به قلم آورند و بر وي عرياه دارناد تاا آن

ها دستور خويا و پيا چشم كند. ب رگان چنين كردناد و از مياان هما  نوشاته

من اين كتا  را امام خويا كردم و بر اين »المل  را پسنديد و گفت: كتا  نظام

 . خواجه از اين پ  كتا  را ا كه نخست در سي و نه فصر بود(44)«خواهم رفت

اف ود تا به پنجاه فصار رسايد و هنگاام سافر كرد و بر آن ميگاه تكمير ميا گاه

رد تا آخر خود به ب داد، آن را به محمد م ربي نويسندة كتابهاي خاص سلطان سد

 صاورت كامار باه به خطي روشن بنويسد و اگر خواجه را عمر به پايان رسد به

 .(45)سلطان عريه كند

هاي خواجاه را ها و سلياهنامه چكيدة انديشهبدين سبب گفته شد سياست

در بر دارد بخصوص كه خود در آن تجديد نظر و تلمر كافي كارده اسات. البتاه 

كتابي كه محمد م ربي فراهم آورد و پ  از قتر خواجه و مرگ ملكشاه در زمان 

( ا كه زمانه ماتضاي باود ا بار او عرياه 511-492ه )سلطنت محمد بن ملكشا
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نمود، عين نوشت  خواجه نبود و در آن ت ييراتي پديد آورد يرني درحايات كتا  

پ  از كشته شدن خواجه مدون شده است. اما در هرحال آنچه اماروز باراي ماا 

از  هايي كه در آن روي داده مهمترين يادگار و بهترين سندمانده با همه دگرگوني

 المل  و ورز تفكر و شيوة حكومت اوست.روزگار خواجه نظام

نامه پنجاه فصر دارد در مويوعات متنو . البته به ايان كتاا  باه سياست

عنوان ي  تاريخ محض نبايد نگريست بخصوص كاه اشاتباهات تااريخي در آن 

آن و اهميات  (46)توان حاصر كردشود ولي فوايد تاريخي بسيار از آن ميديده مي

الملا  ياا دساتورالوزاره، و هايي است ازقبير وصااياي نظامبيا از ديگر نوشته

 قانون المل  كه به خواجه منسو  است.

اي گانه و مطالب گوناگون كتا  سيرالملو  گوشاههري  از فصول پنجاه

ر از ويع حكومت و سازمان اداري و وباات اجتماعي و ادا  و رسوم آن روزگا

كند و از اين نظر بسيار م تنم است. از اين قبير است آنچاه ميخوبي روشن را به

، اهميات كاار قضاات و حادود (47)در مباحث زيرين در كتا  آمده: مسلل  اقطا 

كار  ، اهميت(50)، مدشرفان و وظايفشان(49)، محتسب و كارهاي او(48)اختيارات آنان

، احتيااط (53)يكاان، فرساتادن پ(52)، جاسوو فرساتادن(51)صاحب خبران و مدنهيان

، ناديمان و شارايط (55)، وكيار خااص(54)ها در مساتي و هشاياريكردن پرواناه

ع باراي تشاريفات (57)، مفردان و بارگ و سااز آناان(56)نديمي ، سا حهاي مرصاب

 ، ناوا ساتدن و ماايم داشاتن بار(59)، احوال رسوالن و دقايق كار ايشان(58)خاص

، ترتياب (62)تياب باار دادن خااص و عاام، تر(61)، تربيت غ مان ساراي(60)درگاه

، امير (46)، در تجمبر ساختن مرروفان(63)ايستادن بندگان و چاكران به وقت خدمت

 ...(65)حرو و موقع او در نظر مردم
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البته نخست اين نكتاه را باياد در نظار داشات كاه آنچاه در ايان كتاا  

ديگر اساتنباط و  رتالمل  است. به عباخوانيم نمودار ورز فكر و عايدة نظاممي

 در  اوست از مسائر سياسي و اجتماعي آن عصر يرني به هر موياو  از زاويا 

مخصوص نظرگاهِ خاود نگريساته و در آن باا  اظهاار نظار كارده اسات پا  

 اي مي توان ديد.درحايات انركاو افكار خواجه را در هر زمينه

ذهبي و پابند باه المل  مردي بود با تربيتي مپيا از اين گفته شد كه نظام

اند كه اهر واعت و عبادت بود و فرزندان را ني  باه مرتادات خويا. همه نوشته

. حتاي باه روايتاي در (66)كارداين كار و ب رگداشات علمااي ديان سافارب مي

 اي با ملكشاه انفاج به فارا و مساكين و علما و فضا  را در بااا و وسارتمذاكره

 . اصاوالً در آن عهاد منشال(67)شاكريان شامردمدل  ميثرتر از اف ايا مستمري ل

ها و اخت فات حتي ن اعها و خونري يها بسياري از وقايع مهم عصر و همداستاني

گرايياد و جنگها مسائر مذهبي بود. بنابراين خواجه ني  در اين با  به ورفاي مي

كه بدان اعتااد داشت يرني مذهب شافري و اصاول اشارري. باه قاول هندوشااه 

دل بود و غم آخارت بايا از غام اعتااد و مسلمانخواجه ب ايت پا »ي نخجوان

وقتي بر دلاا گذشات كاه محضاري نويساد در »اند: اين كه نوشته«. دنيا داشت

هي خود كيفيت زندگانيِ او با بندگان خداي ترالي و هم  علما و ب رگان دين گوا

 درصورت صحت ا ا (68)«را بر آن محضر نويسند و آن محضر با او در خا  نهند

هاي اوست. بسياري از حكاياتي كه درباارة وي شاهدي ديگر از چگونگي انديشه

اند رنگ ديني دارد و احوال و رفتارب در اين روايات از وي شخصيتي نار كرده

سازد پارساخوي كه در اوج قدرت زنادگيِ باااالن و عايا ايشاان را مذهبي مي

 .(69)كندآرزو مي
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بلكه مردي است  به آنچه مرتاد است سخت پابند استالمل  نه فاط نظام

كند مشر  كه ج  اعتاادات مذهبي خود همه چي  را نفي و رد ميمترصب و تنگ

بيناد كاه در ناابود كاردن و در ماام وزارت، مصلحت مل  و ملات را در آن مي

پيروان ديگر مذاهب اس مي بخصوص شايريان و اساماعيليان بكوشاد. زنادگي 

پذير كردن اين انديشه و رسايدن   ت شي است سي ساله در راه تحاقعملي او ني

چي  سايه افكناده راست است كه در آن عصر ترصب شديد بر همهبه اين هد . 

پنداشات. چناان كاه رفات ديگاران را بار خطاا ميبود و هرك  به هر راهي مي

ات رتاادناصرخسرو ني ، با همه ماام ب رگي كه در اد  و فرهناگ ماا دارد، در م

خود از ترصب شديد بري نيست. ولي فارج اسات مياان كساي مانناد او كاه در 

المل  كاه ناه در جنگيد با نظامحايات با ايماني قوي بريد قدرتهاي روزگار مي

اي محدود بلكه در مهمترين ممال  اس مي آن عصر با برخورداري از هم  منطاه

كرد. آياا اگار ن اعمال ميوساير قدرت و حكومت اين ترصب را در حق مخالفا

يافتند با مخالفاان باه هماين نحاو رفتاار اسماعيليان و ناصرخسروها ني  نيرو مي

 كردند؟ بريد نيست.مي

 و اساماعيليان را از نظار« رافضايان»المل  شيره و يا به تربير خود او نظام

شامرد و ايناان را باا ناپذير مملكات و ديان ميسياسي و مذهبي دشامن آشاتي

مر به دفع آنان عكه در هم  پنداشت. و همچنان اصر ميدينان هميان و خربمم دك

از  وكوشيد در سرتاسر كتابا ني  هرجا فرصت يافته است آنان را گمراه شامرده 

. رفتاار خواجاه باا (70)ه ايشان خودداري نكارده اساتبگونه ناس ا و تهمت هيچ

هاسات. باه ايان زمينهفاهاي شيري در ري نموداري از شادت عمار او در ايان 

 روايت توجه فرماييد:
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الملا  اباوعلي اهلل رحمتاه نظامهباز چون عهد كريم ملكشاهي باود سااا»

بن اسحق از سِرب عايدة اينها آگاه بود هماه را خاوار كارد و در ري بن عليحسن

و  هرك  دعوي دانشمندي از اينها كردي چون حسكا بابويه، و بووالاب بابوياه،

تي، و ي، و علاي عاالم، و اباوترا  دوريسامانتي، و حيدر زيارتي مكباابوالمرالي ا

د سرها ها بردنابوالمرالي نگارگر، و ج  اينها از رافضيان، همه را بفرمود تا بر منبر

گفتند كه: شما دشامنان دينياد، كردند و ميحرمتي و استخفا  ميبرهنه كرده، بي

 دان است، ايمان بياورياد تاار ملحكنيد، و شرارتان شراساباان اس م را لرنت مي

. باا (71)«شدندآوردند و از ماالت رفض بي ار ميد و اگرنه ايمان ميستيخوااگر مي

المل  شيريان را نيا  در ردياف گباران و اين خشونتها روشن است كه چرا نظام

ن بار . قلمرو حكومت س جاه چنادا(72)دانديهوديان شايست  خدمات دولتي نمي

ارس ن رسولِ خان سمرقند به اشتباه بود كه حتي وقتي در عصر الپ شيريان تنگ

المل  را رافضاي پنداشاته و باه مخادوم خاود چناين گفتاه باود، خواجاه نظام

التماو و درخواسات، گناهي سي ه ار دينار خرج كردم بيبا همه بي»نويسد: مي

چه ممكان  (73)«و ادراري چند دادم تا اين سخن به گوب سلطان نرسيد غو تسوي

ارس ن او را به همان ب يي گرفتار كند كه وزير خاود بار سار رافضايان بود الپ

ارسا ن را در آورد. خواجه رفتار محماود و مسارود غ ناوي و و ارل و الپمي

ياباد كاه رواياات و بدين مناسبت مجالي مي (74)ستايدراندن شيريان از درگاه مي

ه بار و به زعم او حتي قيام يراو  ليث ا كا (75)فراواني بر يد رافضيان نار كند

توانسات رناگ شايري و بااوني داشاته يد خليف  عباسي خروج كرده بود ا مي

 .(76)باشد
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المل  نسبت به محمد غ الي ا كاه در حضاور خاود در ماابر، رفتار نظام

اي ميان او و فاها ترتيب داد و در ساي و پانج ساالگي باراي تادري  در مناظره

يت ا از احترام وي نسبت به علماي اهر سنبت حكا (77)د دعوتا كردنظامي  ب دا

« پژوها كاردن و بررسايدن از كاار ديان»كند و در كتا  خود ني  فصلي به مي

دهد و ملكشاه را به تجلير روحانيان و نشست و برخاست با ايشان اختصاص مي

يچ ها»كناد تاا و آموختن احكام شريرت و اجراي دستورهاي ديان سافارب مي

محمود  . خواجه در كتا  سيرالملو (78)«بدمذهب و مبتد  او را از راه نتواند برد

آمي  او را ا كه با پيروان ديگر مذاهب با شادت غ نوي و سياست مذهبي ترصب

كند و درحاياات شايوة مطلاو  ا هر بار به نوعي تلييد مي (79)كردتمام رفتار مي

كوشاد مي كي ت دورة غ نوي و ادام  آنو در حفظ تش (80)نمايدخود را بيان مي

اند كه نيا  اسات و بار در هم  جهان دو مذهب». در نظر او (81)شودو موفق مي

اهلل عليهما و ديگر همه هاوا و حمةاند: يكي حنفي و ديگر شافري روريق راست

بارد كاه ملكشااه روي ناام مي. شايد مذهب حنفي را هام از آن(82)«بدعت است

براي  ت و گرنه درمورد مدرس  محل  كربان اصفهان ني  ا كه سلطانحنفي بوده اس

اشات تحصير حنفيان و شافريان ايجاد كرده بود ا خواجه با وي اخت   عايده د

 .(83)«گذاشت كه نام امام ابوحنيفه را پيا از امام شافري بنويسندو نمي

از الملا  پانج فصار واوالني با اين ورز تفكر روشن است كه چارا نظام

مخصاوص كارده « بدماذهبان»، به مررفي 47تا فصر  43كتا  خود را، از فصر 

كساني هستند كاه اماروز در ايان دولات »نويسد: است و با نگراني از اويا  مي

اند و در سِرب كار ايشان اند و از اين قومقربتي دارند و سر از گريبان شيرت بركرده

دارند كه خداوند عالم را بر آن مي كنند ودهند و دعوت ميمي سازند و قوت مي
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الرباو را بردارد و اگر بنده غطا از سر اين ديگ برگيرد اي بسا رسوايي خان  بني

گردد. در . با اين مادمات وجه  نظر خواجه مرلوم مي(84)«كه از زير آن بيرون آيد

نظر او دوام دولت و آسايا خلق فااط در پنااه ماذهب شاافري ميسار اسات و 

تن هرك  ج  اين بينديشد موافق حق و عدالت. اين كه حق با او بود ياا برانداخ

نه سخني ديگر است. اما در هرحال اين نظار كلاي ديناي و سياساي وي را باياد 

 مورد توجه قرار داد آنگاه كتا  را در مطالره گرفت.

وور كلي در اين كتا  قابر م حظه است نظر انتااادي اي ديگر كه بهنكته

نسبت به اويا  زمان. وي بسياري از رسوم و احوال عصر خاويا  خواجه است

از بهار »نويسد كه امياران ايان زماناه كند. گاه ميپسندد و از آنها انتااد ميرا نمي

نناد و كديناري حرام با  ندارند كه ده حرام را ح ل گردانند و ده حق را باوار 

ر ايان روزگاار ساخت انادگويد: وكيلي ]خاص[ و گاه مي (85)«عاقبت را ننگرند

هيچ كفايت كه ده عمر در دسات امروز مرد هست كه بي»يا  (86)«خلق شده است

دهند  دارد و اگر ش لي ديگر پديد آيد هم بر خويشتن زند و سيم بذل كند و بدو

. (87)«و انديشه نكنند كه اين مرد اهر اين ش ر هست يا نه و كفايات دارد ياا ناه

كمتر شاگرد تركي يا غ ماي »راند كه الاا  سخن مي قدر شدنجايي ديگر از بي

ها ار فسااد و خلار اسات  از اوتر نيسات و ديان و ملا  را كه از او بدمذهب

 و در يرف دستگاه قضاايي (88)«اندالدين لاب كردهالدين و تاجخويشتن را مرين

ملو  اين زمانه اگر كمتار فراشاي و ركاباداري را »نويسد: مملكت سلجوقي مي

رد و مايند كه با عميد بلخ و يا رئي  مرو به مجل  شر  حاير شو فرمانا نبفر

 .(89)«به دو جو سخن او نگيرد

آيا نمودن اين ناصها به واسط  آن اسات كاه ملكشااه از او خواساته باود 
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و يا وقتي در اواخر عمر قدرت مخالفان را روزافا ون  (90)ها را باز گويدرسميبي

نوشت؟ به عبارت ديگر ديد چنين مياز كارها كوتاه مي تدريجو دست خود را به

هايي است كه در روزگار ماا نيا  تاا اشاخاص آيا اين اشارات از ماول  عيبجويي

آورند همراه ساخناني دلداذير، و چاون باه قادرت و مساند بركنارند بر زبان مي

« ي م»شوند و در اين ور  شمردند مرتكب ميرسند بدتر از آنچه را زشت ميمي

الملا  در واي ساي ساال وزارت غير از آن ور  هستند؟ بخصاوص كاه نظام

تلثير نباود و ياا نتوانساته باود آن را ماتدرانه خود در پديد آوردن اين اويا  بي

اص ح كند. بريد نيست كه در اين سخنان انتاادآمي  خواجه باه وياع خاود نيا  

گوياد: ن باه كناياه مينظري داشته است چه در خ ل حكايت الدتگين و سبكتگي

ماصود بنده از اين حكايت آن است تا خداوند عالم خلداهلل ملكه را مرلوم گردد »

اي كه خدمتهاي پسنديده كرده باشد و هرگا  از كه بندة ني  چگونه باشد و بنده

او بار دولات اي نديده باشد و مل  بدو اساتوار باود و باياو خيانتي و بدعهدي

ل او نبايد كوشيد و سخن هرك  باه زشاتي بار وي نباياد مبار  باشد به آزار د

انديشي و خيرخواهي خود را باه صاراحت تلكياد . در مواردي ني  ني (91)«شنيد

اهلل سلطنته به يااد آياد كاه ايشاان سخنان بنده آنگاه خداوند عالم را ادم»كند: مي

اختن گيرناد و دينان و بدمذهبان( ع ي ان و ب رگان را در اين چاه اناد)يرني خربم

آواز وبر ايشان به گوشها برسد و شرب و فتن  ايشان آشكارا شاود و مسالمانان در 

ب  افتند و مملكت شوريده شود و دين در رخنه افتد. آنگاه بداند كه هرچه بناده 

گفت راست گفت و هرچه ممكن بود از نصيحت و شفات دريغ نداشته اسات و 

 .(92)«اهلل اركانهاست دولت قاهره را ثبتشرط بندگي و هواخواهي بجاي آورده ا

* 
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داند و اين داري را بر عدل و دادگستري استوار ميالمل  بنيان مملكتنظام

كند. ريااي حاق تراالي و فاوت نكته را بارها به صورتهاي گوناگون گوش د مي

بيند و مرتاد است سلطان ملكشاه و ص ح لشكر و رعيت را به عدل و احسان مي

داند كه ترهد اي مي. رعيت را رمه(93)«با كفر بدايد و با ستم و ظلم ندايد مل »كه 

و بار حاياات »گوياد: و به صاراحت تماام باا ملكشااه مي (94)آن با پادشاه است

ه زير كخداوند عالم خلداهلل ملكه بداند كه اندر آن روز ب رگ جوا  اين خ يق 

. پا  حوالت كند نخواهند شانيد فرمان اويند از او خواهند پرسيد و اگر به كسي

ك  بااز نگاذارد و از كاار خلاق چون چنين است بايد كه مل  اين مهم به هيچ

شاهان هيچ گناهي نيست ن دي  خداي ترالي ب رگتر از گناه پاد. »(95)«غافر نباشد

ان و حق گ اردن ايشان نرمت اي د ترالي را نگاه داشتن رعيات اسات و داد ايشا

 .(96)«ن از ايشان كوتاه كردندادن و دست ستمكارا

تحاق بخشيدن به اين اصر مهم همه جا مورد نظر خواجه است و راههاي 

توان بدين ماصود رسيد. باه سالطان سافارب انديشد كه چگونه ميگوناگون مي

واسطه سخن دادخواهان را بشنود اي دو روز به مظالم بنشيند و بيكند كه هفتهمي

كند كه در جايگاهي بلند در صحرايي با جم را ياد ميو رسم پيشينگان از ملو  ع

ايستادند تا هماه كا  را توانساتند دياد و ساتمكاران ماانع باار ياافتن اسب مي

كاه  دتوانستند شد. و يا پادشااهي كاه گوشاا گاران باود فرماودادخواهان نمي

از قول . (97)متظلبمان جام  سرخ پوشند تا ميان خلق نمايان باشند و او آنان را ببيند

چرا بايد كه درِ سراي من بر ستمكاران گشاده بود و بار »نويسد كه انوشيروان مي

و عايادة  (99)آوردو داستان زنجير عادل او را ماي (98)«رسيدگان بسته باشد؟!ستم

پادشاه آسان حجاا  اسات »كند كه عمال چون بدانند عمر بن خطا  را نار مي
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. باه تربيار (100)«  مال حق نتواند ساتدنك  بر رعيت ستم نتواند كردن و جهيچ

امروزي خواجه مرتاد است كه ملكشاه باياد باا رعايااي خاود هرچاه بيشاتر در 

و از احوال و درد « واسطهو سخن رعيت به گوب خويا بشنود بي»تماو باشد 

هما  ظالماان بشاكوهند و دساتها كوتااه »دل ايشان آگاه شود و دادشان بدهد تا 

و  (101)«درازي كردن از بايم عاوباتارد بيدادي كردن و دستك  نيدارند و هيچ

مل  پايدار بماند. در عين حاال آنچاه خواجاه باراي جلاوگيري از انباوه شادن 

هااي سياسات دهاد تادبيري اسات ديگار از جلوهمتظلمان بر درگاه دساتور مي

هميشاه خلااي بسايار از متظلماان باه »گويد: ملكداري او، در اين با  چنين مي

روناد و هار غريباي و يابناد نمياه مايم باشند و هرچند قصاه را جاوا  ميدرگ

بار  بيند چنان پندارد كاهرسد و اين فرياد و آشو  ميرسولي كه بدين درگاه مي

اين درگاه ظلمي عظيم رود بر خلق. اين در برايشان دربايد بست تاهمه حاجتهاي 

تن باه درگااه آيناد و ايان شهري و ناحيتي جمله كنند و بر جايي نويسند و پنج 

سخن بگويند و حال باز نمايند و جوا  بشنوند و مثال بستانند... تا ايان آشاو  

 .(102)«اصر نباشدبيهوده و فرياد بي

توانسات ترهاد كارد. باار تنهايي نميبديهي است همه كارها را ملكشاه به

ته باز بساص ح و فساد پادشاه و مملكت بدو »مسئوليت وزير ني  سنگين است و 

واا اوست و باياد ماردي باشاد نيك« سرِ همه عام ن و متصرفان»زيرا  (103)«باشد

دوست و اگار قلم، پادشاهدان، درستيا شافري، پاكي ه، كافي، مرامله اعتااد، حنفي

چناان هرآنگاه كه وزير بد باشد و ظالم عماال هماه هم»وزيرزاده باشد نيكوتر و 

 .(104)«باشند بلكه بتر

الملا  باه وظاايف هما  مالموران ستارار عدالت در مملكات نظامبراي ا
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كند. عام ن يرني مالموران با  نظر خود را بيان ميحكومت توجه دارد و در هر 

ج  مال حق نستانند و »وصول عوايد دولت، بايد با مردم به نيكويي رفتار كنند و 

و درموقع برداشت محصول تا مردم مستلصر و آواره « آن ني  به مدارا و مجاملت

دل كنند و اگر به كسان شايسته ب»نشوند و اگر عاملي ج  اين رفتار كند بايد او را 

از رعيت چي ي زياده ستده باشد از وي باز ستانند و به رعيت بازدهناد... و او را 

 .(105)«مر ول كنند و ني  عمر نفرمايند تا ديگران عبرت گيرند

باود. ترتياب « اقطاا »از رسمهاي مهم روزگاار خواجاه يكاي نيا  رسام 

چهار باار باه صاورت پادشاهان قديم چنان بود كه مواجب لشكريان را هر سالي 

اما در زمان سلجوقيان قطراه زميناي باه اشاخاص  (106)پرداختندناد از خ انه مي

گفتند. گااه نيا  رسيد و اين را اقطا  ميدادند كه به ار  به فرزندان ايشان ميمي

شد كه آن را آباد كناد و نصاف درآمادب را باه قطره زميني به كسي واگذار مي

نده است از آن استفاده كند و پ  از مارگا زماين باه خ ان  سلطان بدهد و تا ز

 (107)سلطان برگردد. در زمان س جاه رسم اقطا  يرني تيول موروثي رواج داشت

از اين رو خواجه در فصلي به كار ماطران پرداخته است كه ايشاان حاق ندارناد 

ن اين و چو« به وجهي نيكو»ج  مالي كه حواله دارند از رعايا چي ي بگيرند البته 

مال ادا شد مردم به تن و مال و زن و فرزند ايمنند. همچنين مناطران نبايد رعاياا 

را از رفتن به درگاه سلطان و دادخواهي مانع شوند و هر ماطري با مردم ج  ايان 

. (108)«ديگران عبرت گيرناد»رفتار كند بايد اقطا  را از او گرفت و عتابا كرد تا 

پادشااهان هميشاه در حاق يارفا »آورد كاه مثال ماي آنگاه داستان انوشيروان را

اناد از بهار اند و در كار گماشتگان و ماطران و غ مان احتياط كردهانديشه داشته

المل  مرتاد است كه . بر وه نظام(109)«نامي اين جهان و رستگاري آن جهانني 
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د و حصاني تا پاي سخت نكنا»هر دو سه سال عمال و ماطران را ت يير بايد داد 

و در خا ل داساتان بهارام گاور  و راسات  (110)«نسازند... و با رعايا نيكو روناد

هااي عماال حكومات را در آزاريهاا و مردمدوزيروشن برخي از اناوا  پاپوب

 .(111)قديم نشان مي دهد

ر مهم و ناز  است از بهر آن كه ايشاان با»كار قضات ني  در نظر خواجه 

  زة او كفاهر يكي را از ايشان به اندا»و بايد « ان مسلطندخونها و مالهاي مسلمان

ن هماه اين قاييا»و  (112)«و مشاهرت او ج كنند تا او را به خيانتي حاجت نيفتد

ت نايبان پادشاهند و بر پادشاه است كه دست قضات قوي دارد و حرمت و من لا

ا د گماشات تاهمچنين به هر شهري محتسبي بايا«. »ايشان بايد كه به كمال باشد

دارد تاا انادران دارد و خرياد و فروختهاا مرتاب مايترازوها و نرخها راست مي

م ياط تماراستي رود. و در هم  چي ها كه از اورا  آرند و در بازارها فروشند احت

ر باه كند تا غشي و خيانتي نكنند و سنگها راست دارند و امر مررو  و نهي منك

ي از ادشاه بايد كه دست او قوي دارند كاه يكاجاي آرند و پادشاه و گماشتگان پ

تند و قاعدة مملكت و نتيج  عدل اين است و اگر ج  اين كند درويشان در رنج اف

 .(113)«مردم بازارها چنان كه خواهند خرند و چنان كه خواهند فروشند

ز ابر وه براي حصول اين مااصد بيداري و آگاه بودن سالطان ملكشااه را 

« خبران و مدنهياانصاحب»داند و ناگ ير به گذرد يروري ميميآنچه در مملكت 

واجب است بار پادشااه از »نويسد: افتد و در با  اويا  آن عصر ميحاجت مي

د احوال رعيت و لشكر و دور و ن دي  خويا پرسيدن و اند  و بسيار آنچه رو

 حمار بدانستن. اگرنه چنين كند عيب باشد و بر غفلت و خواركاري و ستمكاري

 «.كنند
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تا »اند داشته (114)ن گذشته همه صاحب بريدكند كه پادشاهاسد  اشاره مي

اند چنان كه اگار كساي مرغاي ياا آنچه رفته است از خير و شر از آن باخبر بوده

اي گاه به ناحق ستده باشد از كسي به مسافت پانصد فرسنگ پادشاه را خبر توبره

اند كه پادشاه بيادار است تا ديگران بدانستهبوده است و آن ك  را مالا فرموده 

اند و هما  ساتمكاران را دساتها كوتااه جاي كارآگهاان گماشاتهاست، و به هماه

ه . آنگا(115)«انداند و مردمان در امن و عدل به كسب و عمارت مش ول گشتهكرده

اف ايد كه اين كار نبايد به مردم صاحب غرض تفويض شود كه از آن درنگ ميبي

كند كاه باه ارس ن را هم نار ميو ني  عايدة كساني مانند الپ (116)يانها برخي دز

انديشيد كه دوستانا به اعتماد دوستداري و مرتاد نبود و مي« صاحب خبر»ل وم 

يگانگي خويا به صاحب خبر وزني نخواهند نهااد و دشامنانا باا او دوساتي 

صااحب خبار هميشاه از  خواهند گرفت و ماالا خواهناد داد. درنتيجاه ناچاار

دوستداران سخنِ بد به سمع او خواهد رسااند و از دشامنان ساخن نيا . ولاي 

صاحب خبر داشتن يكي از قواعد مل  است و »كند كه عايدة خود را ني  بيان مي

 .(711)«مش ول نبودچون آن اعتماد چنان باشد كه ببايد در اين مرني كه گفتيم دل

شود آن است كه مريشت كسااني ه فوت نمينكت  باريكي كه از نظر خواج

و صاحب بريدان و خبرگ اران و ديگر ملموران حكومات باياد  (118)مانند مدشرفان

زيارا  (119)«تا ايشان را به خيانت كردن و رشوت ستدن حاجت نيفتد»تلمين باشد 

آلود ايشاان هار كااري صورت بر اساو گ ارشاهاي نابجاا و شابهتدر غير اين

تاا درو  از راسات »خطاست. بر وه در هر خبري تلمر بايد كرد صورت گيرد بر

. موياوعي كاه (120)«زدگي كار يريفان است ناه كاار قاادرانپديد آيد كه شتا 

نويساد ا كاه وي باه خواجه در خ ل حكايت ورود الدتگاين باه زاولساتان مي
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بخارد  ك  مباد كه چي ي از كسي بستاند اال به زرهيچ»لشكريان خود فرمان داد: 

ا هشداري به ملكشاه ني  هست كه سداهيان « و اگر مرلوم شود او را سياست كنم

اي  مي تر  از الدتگين كه تاوبرهغرا از تردي به مال مردم باز دارد و سرگذشت 

كاه و مرغي به ستم از مردم گرفته بود و الدتگين دستور داد او را به دو نيم كردند 

 .(121)آموزو مر  بياويختند، داستاني است عبرت و بر سر راه با آن توبرة كاه

المل  در گرداندن امور مملكت با زير و بم و دقايق سياست آشناست نظام

گري بسياري از مشك ت را آساان كارده اسات. در و با سرانگشت تدبير و چاره

 اي باشد.اينجا چند مورد از آراء و شيوة كار او ياد مي شود كه نمونه

ل مهمي كه خواجه پيا چشم دارد آن است كه ي  تن را دو يكي از اصو

عمر يا بيشتر نبايد داد همچنين ي  ش ر دو مرد را. زيارا در آن صاورت اول از 

خانه به دو كدبانو ناردفته ماند و دِه باه دو كدخاداي »عهده برنيايد و درمورد دوم 

عصار انتاااد آنگاه از كثرت مشاغر گروهاي مرادود و برخاوردار در آن «. ويران

و شايساته و مرتماد و مجارب  را مردان كاافي و جللاد »اند كند كه سبب شدهمي

ك  را انديشاه و تمييا  آن ها مرطر نشسته و هايچاند و در خانهمحروم گذاشته

اصار چنادين شا ر بار كفايات و بينباشد كه چرا بايد كه يكاي مجهاول و بي

كاارداني يا  شا ر نادارد و خويشتن نويسد و مرروفي و اصيلي و مرتمادي و 

اناد و محروم و مرطر ماند خاصه كسااني كاه بار دولات حاق واجاب گردانيده

و در بيان زياان بيكاار مانادن و عادم «. خدمتهاي پسنده كرده و شايستگي نموده

گونه اشخاص و احتمال پيوستن آنان به مخالفان و كوشا ايشان در ريايت اين

فخرالدولا  ديلماي و صااحب بان عببااد مثاال تبدير اويا ، داستاني از روزگار 

و ديگر افراد ا كه مراششان مختر ماناده « دبيران و متصرفان»آورد كه چگونه مي
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اميااد از مملكاات فخرالدولااه بريااده آرزوي دولاات محمااودي را در دل  بااود ا

چون دو عمر يا »نويسد: پروراندند و از قول فخرالدوله خطا  به صاحب ميمي

جويااان و ا فرمااايي عاايا باار متصاارفان تنااگ شااود و عيبسااه عماار يكااي ر

ورفان گويند كه در شهر و مملكت ايشان مرد نمانده است كاه ماردي را صاحب

 . (122)«كفايتي ما حمر كننددو ش ر فرمايند و بر بي

المل  مرتاد است كه خاندانهاي قديم و فرزندان بر اساو همين نظر نظام

ز وجه مراب ايشاان را باياد فاراهم نماود تاا ا ملو  را نبايد محروم گذاشت و

كار گماشتن فرزندان تركماناان سالجوقي چنان كه در به (123)ناراييان كاسته شود

، «هرچناد كاه از تركماناان م لاي حاصار شاده اسات»در ج و غ مان سرايي، 

اند و رنجها كشيده و ازجملا  در ابتداي دولت خدمتها كرده»كند زيرا سفارب مي

آن نفرت »توان هم از خدمتشان بهره برد و هم بر وه از اين وريق مي« نندخويشا

 .(124)«كه ايشان را در وبع حاصر شده است زاير گردد

از راه نفوذ در باانوان حارم « صاحب غريان»اي چون در آن روزگار عده

يافتند عايدة خواجه به اقتضااي زماان سلطان ملكشاه مجال مداخله در كارها مي

 .(512)كندي است بر دور داشتن زنان از سياست و حكايتها در اين با  نار ميمبتن

بايد تاا »كند كه براي استحكام بنيان حكومت ملكشاه، خواجه سفارب مي

ان مهمبي نبود از مجل  عالي چي ي ننويسند و چون نويسند بايد كه حشمتا چن

و  (126)«بردفرمان را پيا نبود كه ك  را زلهرة آن نباشد كه آن را از دست بنهد تا 

ن كند كه چاكران سلطان نبايد مردم را به كيفرهايي كه فاط باه فرمااني  تلكيد مي

تاا  او را ماالا باياد داد»پادشاه وابسته است مجازات كنند و هرك  چنين كناد 

 .(127)«ديگران عبرت گيرند و خويشتن را بشناسند
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اي ند و سداهيگري وظيفاهدر آن روزگار سداهيان صورت ارتا ملي نداشت

 سب مرابملي و اجباري نبود بلكه اكثر سداهيان م دوراني بودند كه از اين راه ك

كردند و ممكن بود داراي نژادها و مليتهاي مختلف باشند. از اين رو سياسات مي

چون لشكر همه از يا  »خواجه بر اساو رسم و سنن آن عصر بر اين است كه 

كوب نباشند و تخليط كنند. بايد كاه از خي د و سختجن  باشند از آن خطرها 

زند كه مركب باود از برد ويع سداه محمود غ نوي را مثال مي«. هر جن  باشند

 تر  و خراساني و عر  و هندو و غوري و ديلم و هر گروه مواظب دست  ديگر

و توانستند كرد و در هنگام جنگ ني  باه رقابات بودند و باهم اتفاج و و يان نمي

 .(128)لوه كندجكوشيد بيا از ديگران همچشمي هر دسته مي

المل  به كار سداه و تلمين مراب و مواجب لشكريان و ديگر مساائر نظام

ات و در كتا  خود بارها به مناسابت از ايان نكا (129)مربوط كمال توجه را دارد

ياد گاه مملكت است و باگويد زيرا مرتاد است لشكر ركن مهم و تكيهسخن مي

ي جهان صاف»رو وقتي به ملكشاه پيشنهاد كرده بودند كه آن را تاويت كرد. از اين

است و جايي دشمني و مخالفي نيست كه مااومتي تواند كرد و قار  چهارصاد 

 ه ار سوار جامگي خوار دارد و هفتاد ه ار كفايت باشد و باه هار وقات مهماي

 ار هاكرد كه هر سال چنادين نام د كند. ديگران را اجرا و جامگي احتباو بايد 

خالفات م، خواجه با اين نظار «دينار توفير باشد و به اند  روزگار خ انه پر شود

دي بايدي كه به جاي چهارصد ه ار هفتصد ه ار مرد بو»كرد و به سلطان گفت: 

 .(130)«از بهر آن كه چون مرد بيا بودي واليت بيا بودي

اي ت و افكار ماردم و ورياق المل  به روحيات و تممررفت خواجه نظام

دهد آشكار است و به همين سلو  با آنان در خ ل بسياري از دستورهايي كه مي
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شيوه توانسته است مدتي دراز مملكتي بدان وسرت را اداره كند مث ً از اين قبيار 

هركه را نديمي فرمودند بايد كه هيچ عمر نفرمايند كه به «گويد: است آنجا كه مي

. (131)«ط كه بر بساط پادشاه دارد درازدستي كند و مردمان را رنج رساندحكم انبسا

. و ياا در (132)«اين قوم كه مجل  خاص را شايند بايد كاه مرادود باشاند»و ني  

فايدة سالي دو بار پيا خواندن لشاكريان و در حضاور سالطان ماال باه ايشاان 

پادشاه را ناديده از آنجا  نه چنان كه به خ انه حوالت كنند يا»نويسد: رسانيدن مي

بستانند چه آن اوليتر كه پادشاه از دست خويا در دست و دامن ايشان كناد كاه 

از آن مهااري و اتحااادي در دل ايشااان افتااد و در هنگااام خاادمت و كااارزار 

. در ترتياب باار دادن باه ملكشااه (133)«تر باشاند و ايساتادگي كننادكوبسخت

ادشاه كارهاي مردم فرو بسته شود و مفسادان از تنگ باري پ»كند كه سفارب مي

بر ب رگاان و ساران »زيرا « دلير شوند و احوالها پوشيده بماند و لشكر آزرده شود

. (134)«تر از آن نباشد كه به درگاه آيند و پادشاه را نادياده بااز گردنادهيچ سخت

ناد چنانچه كساني كه سلطان آنان را بركشيده و ب رگ گردانيده است خطاايي كن

ريختگاي حاصار آياد و باه بسايارنواخت و اگر آشكارا با ايشان عتا  رود آ »

نيكويي باز جاي خويا نرود، اوليتر آن باشد كه چون كسي خطايي كند در حال 

اغماض كرده آيد. پ  از آن او را بخوانند و بگويند كه چنين و چنين كردي و ما 

ركشيدة خويا را نيفگنيم از سار از بهر آن كه برآوردة خويا را فرو نياوريم و ب

. البتاه (135)«آن درگذشتيم. پ  از اين خود را نگاه دارد و ني  چنين خطايي نكناد

موقع نيا  غافار خواجه از پاداب و كيفر دادن به حد استحااج هرك  و عفو باه

. توصي  او در اين كه سلطان ملكشاه بايد سفرة گشااده داشاته باشاد و (136)نيست

ي نيكو نهاادن تكلُّاف كناد و يااد كاردن رسام و ارل سالجوقي و اندر خوانها
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كه ما »سخاوتمندي او در اين با  و بيان گل  چگليان و ماوراءالنهريان از ملكشاه 

« اي نان بر خاوان ايشاان بنشكساتيماندر اين مدت كه سلطان بيامد و برفت لامه

د است كدخادايي المل  است كه مرتاداري نظامهمه نموداري از اين شيوة مردم

 (137)و همت و مروت و خوان و صلت سلطان بايد هرچه بيشاتر و نكاوتر باشاد

اي به فرزند خود ني  ايان نكتاه را باا بساياري دقاائق ديگار همچنان كه در نامه

. دستور ديگر او به پسرب در باا  (138)«االنسان عبيداالحسان»كند كه گوش د مي

يروري گوناگون و حشر و نشر باا وبااات روز به كارهاي تاسيم ساعات شبانه

مختلف مردم و رعايت احوال آنان و به مرور و باه رفاق هرچيا ي را از ايشاان 

 ني  از اين ماوله است. (139)وصول كردن

 ه زر بخشيدن خواجه به دفرات به مردي تره فروب ااگر داستان سه صرب

الملا  او را ظامكه به سه هيلت مختلف بر سر راه او آمد و حاجت خواسات و ن

اي است از سخاوت و حسن سالو  او باا ا راست باشد، نمونه (140)باز شناخت

 اب.مردم و ني  هوشياري

( مااذكور اساات واارز رفتااار و 270الساالف)اياان رواياات كااه در تجار 

چاون از سااختن »دهد و ياد كردناي اسات: المل  را نشان ميگريهاي نظامچاره

كتب به شيخ ابوزكرياي خطيب تبري ي داد و او هار نظاميه فار  شد خازني دارال

شب شرا  خوردي و شاهد آوردي و امثال اين حركات. يكي از باوا  مدرساه 

اي نوشات و حاال شايخ ابوزكرياا بنماود. چنان كه رسم است به خواجه مطالره

من هرگ  اين مرني باور نكنم. پ  در شابي از شابها متنكباروار در  خواجه گفت:

بر بام دارالكتب رفت و از روزن فرو نگريست. شايخ ابوزكرياا باه  مدرسه آمد و

همان مرامل  مرلوم مش ول بود. خواجه هيچ نگفت و به خانه رفت و بامداد دفتر 
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نظاميه بخواست و مشاهره و مياومه شايخ ابوزكرياا مضااعف گردانياد و براتهاا 

داي كه مان بفرستاد. موصر را گفت: شيخ را از من خدمت برسان و بگوي به خ

ندانستم كه شيخ را اخراجات بسيار است و گرنه بادين قادر مشااهره و مياوماه 

بر حال او وقو  يافته اسات در  رايي نبودمي. شيخ ابوزكريا بدانست كه خواجه

خجالت افتاد و توب  نصوح كرد و ديگر بر سرِ آن نرفت، چدنين كنند ب رگان چاو 

 .(141)«كرد بايد كار

ياات زنادگي آن ايي خواجه را با وبايع و نفوو و واقرشناسي و آشنروان

نديم... بايد كاه موافاق »توان يافت: دهد ميزمان ني  از دستوري كه به نديمان مي

ند لبمي نكپادشاه باشد و هرچه پادشاه گويد و كند زه و احسنت بر زبان رانلد و مر

 .(142)«دكه اين بكن و آن مكن كه پادشاه را دشوار آيد و به كراهت كش

ا باه خواجه در كشورداري به عمران و آبادي كمال توجه را دارد. پادشاه ر

بار  از بيرون آوردن كاري ها و كندن جويهاي مررو  و پلها كردن»عبارت جهان 

ها و برآوردن حصارها و سااختن ها و م رعهگذار آبهاي عظيم و آبادان كردن ديه

باوهاا و بر شاهراهها ر« تگاههاي بديعشهرهاي نو و برآوردن بناهاي رفيع و نشس

. باه مسالل  (143)كنادعلمان سفارب مي ها از جهت والبكردن و ساختن مدرسه

از سر انصاا  و بار »ها ميان مردم   رودها و كاري ها و چشمهآآبياري و تاسيم 

عمارت به آ  اسات چاون در آن ظلام »دقت مخصوص دارد زيرا « عادت قديم

 .(144)«و بركت از جهان بكلي مرفو  گردد رود خيانت كرده باشد

گوياد كاه در عمادالدين كاتب اصفهاني در تاريخ دولات ال سالجوج مي»

قديم عادت بر اين جاري بود كه ماليات بگيرند و آن را صر  لشاكريان كنناد و 

المل  ديد كه اويا  نواحي مملكات مختار . نظام(145)ك  داراي اقطا  نبودهيچ
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شود ارايي را ميان لشكريان قسمت كرد و ال زيادي حاصر نمينها مآاست و از 

حاصر درآمد آنها را بابت مواجب به ايشان واگذاشت. اين امر داعاي و محارض 

زماني نگذشت كه ام   به بهترين حاال و ايشان بر آباد كردن زمين شد و اند 

 .(146)«صورتي درآمد

به مسائر اقتصادي حكايات و هاي خواجه از توجه اپاره اي ديگر از نوشته

خ انا  »كند: از اين قبير است آنچه در ترتيب خ انه داشتن و قاعده و ترتياب مي

و ياا در وارز نگااه داشاتن حساا  ماال واليتهاا و  (147)«خ ان  خارج»و « اصر

و  (149)نرخ اجناو و ترازوهاا و بررسي (148)ها و قبول يا ردب آنهارسيدگي به خرج

 نوشته است. (150)دقيق به عيار آنهاها و توجه ير  سكه

الملاا  در گرداناادن چرخهاااي از شااواهد دقاات نظاار و هوشاامندي نظام

سياست كشور، توجه او به دقائق و ج ئيات مساائر مختلاف مملكتاي اسات باا 

وجود اشت ال وي به مهام امور. از آن جمله است مويو  غ م فرستادن از درگاه 

مردماان را رنجهاا »روناد و فرماان ميضي بيدر مهمات كه برضي به فرمان و بر

به جاي دويست دينار پانصد دينار، و ل وم باز داشاتن « ستانندرسد و مالها ميمي

. همچنين است يرورت وجود پيا  نشااندن در راههاا و (151)آنان در حد فرمان

، و دقت در ساز و برگ و ديدار دويست مرد يرناي مفاردان بار (152)خبر رساندن

، و احتياط در (154)لطانس، و ساخته داشتن علف در من لها براي موكب (153)درگاه

، و مويو  وصول حكمهاا و (155)كار نوبتيان و پاسبانان و دربانان در شب و روز

هاي شفاهي سالطان ملكشااه باه دياوان و خ اناه. خواجاه درماورد اخيار حواله

هماات واليات و اقطاا  و رسد به ديوان و خ انه انادر مها ميپروانه»نويسد: مي

ص ت. باشد كه برضي از اين فرمانها در حال خربمي باشاد و ايان كااري نااز  
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بايد. و باشد كه گويندگان را ني  تفاوتي افتاد ياا است. اندر اين احتياوي تمام مي

چنان كه بايد نشنيده باشند. بايد كه اين رسالت بر زبان ي  تن باشد و اين يا  

ويد نه به نيابت. و شرط چنان باشد كه هرچند كه اين فرمان تن به زبان خويا گ

برسانند تا حال آن ديگربار از ديوان بر رأي عالي عريه نكنند امضاء نيفتاد و بار 

 .(156)«آن نروند

كند كه خواجه فصلي در ارتباط با ملو  اورا  و ديگر دربارها ايجا  مي

وي در ايان باا  باه نكاات  ورز سلو  با رسوالن و ترتيب كار ايشان بنويسد.

كند كه از آن جمله اسات كساب اوا   قبلاي در باا  سافير و مهمي توجه مي

همراهان و ملموريت او و راهنمايي و پذيرايي وي در هر منا ل و باه خشانودي 

هرچه با ايشان كنند از ني  و باد همچناان باشاد كاه باا آن »كردنا زيرا گسير

. و برد حاياتاي را از رواباط مياان (157)«ده باشدپادشاه كرده باشند كه او را فرستا

نه ماصود همه آن »كند كه غرض از رسول فرستادن حكومتهاي آن عصر بيان مي

پي ام و نامه باشد كه برم  اظهار كنند، چه صد خرده و ماصود در سِرب بيا باشد 

شاوند اند از هر چي  آگاه نويسد كه رسوالن درصدد بودهو به شرح مي« ايشان را

روند و حاايق احوال و عادت پادشاه و از ج ئيات اويا  مملكتي كه بدان جا مي

آنجا او   يابند و در بازگشت به مخدوم خود خبر دهند. چه هم  اين او عات 

تا اگر وقتي خواهند كاه او را »كار خواهد آمد. اهميت نمايد، بهظاهر بيهرقدر به

ند و يا عيبي گيرند چاون بار احاوال او واقاف به دست آرند يا با او مخالفتي كن

«. سگالند و از ني  و بد بدانند و به واجبي بر دست گيرنادشوند تدبير كار او مي

الملا  انگاه داستان گ ارب رسول خان سمرقند را در با  رافضي پنداشتن نظام

خوانيم كه انگشتري بر دست راست كردن خواجه توجها را جلاب كارده و مي
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ان كرده بود كه او رافضي است و ممكن بود جانِ وزير بر سر ايان كاار چنين گم

گويد كه در با  انتخا  و اع ام رسول تا چه حادب باياد دقات برود. در پايان مي

خدمت پادشاهان كرده باشد و در ساخن گفاتن »كرد و مردي را بايد برگ يد كه 

اي هار دانشاي بهاره دلير بود و سخن بسيار نگويد و سفر بسيار كرده باشاد و از

 .(158)«بين بود و قد و منظر نيكو دارد...دارد و حافظ و پيا

اميران عر  و كردان و ديلمان و روميان و آن كسااني »المل  در با  نظام

هركسي از ايشان فرزندي يا بارادري »گويد: بايد مي« داري نوعهدندكه در واعت

كمتار  د به هيچ وقات از پانصاد ماردبه درگاه مايم دارند چنان كه اگر ه ار نباش

ا بادل تانباشد و چون سالي بگذرد بلدلل ايشان بفرستند و اينها باز جاي روناد و 

ك  باه سابب ناوا )ر گروگاان( در ايشان اينجا نرسد اين قوم باز نروند تا هايچ

و  و همين نظر را درمورد كوهياان و ماردم وبرساتان« پادشاه عاصي نتواند شدن

 .(159)كنداقطا  و نان پاره دارند ا اظهار مي شبانكاره ا كه

در آن عهد ع وه بر ملموراني كه آشكارا مسئول رساندن اخباار باه سامع 

بايد كه هميشه »نويسد: سلطان بودند، جاسوسان ني  كاري مهم داشتند. خواجه مي

به هم  اوارا  جاسوساان روناد بار سابير بازرگاناان و سايباحان و صاوفيان و 

گونه احاوال آرند تا از هيچشنوند خبر مين و درويشان و از هرچه ميداروفروشا

پوشيده نماند و اگر چي ي حاد  شود به وقت خويا تادار  كارده آياد. چاه 

بسيار وقت بوده است كه واليان و مداطراان و گماشاتگان و امارا سارِ عصايان و 

اند و پادشاه دهاند و بر پادشاه بد سگاليده و چون جاسوسان دررسيمخالفت داشته

اند در وقت برنشسته است و تاختن برده و ناگاه بر سرِ ايشان شده و را خبر كرده

ن ع م ايشان باور كرده. و اگر پادشاهي يا لشكري بيگاناه آايشان را فرو گرفته و 
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اند او كار خويا بساخته است و دفع آن بكرده. و از حاال قصد مملكت او كرده

 .(160)«اند از ني  و بد و پادشاهان تيمار آن بداشتههرعايا همچنين خبر داد

روي اسات و ملكشااه را خواجه در كار سياست در هر با  مرتاد به ميانه

 وو در كاار جهاناداري مشاورت  (161)كنادني  به پيروي از اين اصر دعاوت مي

   ملرده باشاد و تادبير دهتنه چون زور يتدبير ي »شمرد كه زدن را الزم ميراي

 و«. رايي باشدتنه چون زور ده ملرده باشد... و مشورت ناكردن در كارها از يريف

براي مشورت در سياسات مملكات داناياان و پياران و جهانديادگان را شايساته 

 .(162)داندمي

اي نيست كه در آن روزگار در با  ملا  و ملات ماورد بر روي هم نكته

  خاود راجاع باه آن ساخن نگفتاه اعتنا باشد و خواجه در كتا  ارجمند و پرم 

 (163)«اين جهان روزناما  ملاو  اسات»باشد. ع وه بر اين مردي كه مرتاد است 

هرجا روايت و حكايتي از گذشتگان مناسب مويو  يافتاه آن را چاشاني كتاا  

انگي ي در تلييد آراء خاود فاراهم آورده و كرده و از اين راه هم داستانهاي عبرت

كتا  خويا بخشايده اسات. برضاي از ايان حكايتهاا  هم ح وتي محسوو به

. اكثر آنها (164)اي از آنها روايات تاريخي استتر و پارهكوتاه است و برضي مفصر

چون داستان عمروليث نكات باري  و قابر تلمبلي از گردب روزگاار در بار دارد 

اب  در ت گچنان كه امير صفاري وقتي، پ  از شكست از اسماعير ساماني، ديد س

دويد باه نگهباناان غذاي او سر كرده و حلا  تابه به گردنا افتاد و سرگردان مي

كشيد عبرت گيريد كه من آن ملردم كه بامدادان مطبخ مرا چهارصد شتر مي»گفت: 

. ازجمله برخي داستانهاي قابر م حظا  (165)«بردو شبانگاهي سگي برداشته و مي

، حكايات بهارام گاور و (166)و مرتصام نامه اينهاست: حكايت امير تار سياست
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، (169)، حكايت مساتي علاي نوشاتگين(168)، حكايت مل  عادل(167)راست روشن

، (171)، حكايت سالطان محماود و عامار نافرماان(170)حكايت دزدان كوچ و بلوچ

، (173)، حكايت سلطان محمود و قايي ظالم(172)حكايت عضدالدوله و قايي ظالم

، حكايات (175)، حكايت انوشاروان و پيار ساالخورد(174)حكايت موسي و فرعون

، حكايات عمار و زن (177)الرشايد، حكايات هارون(176)ملمون و دو اميار حارو

، حكايات رئاي  حااجي و ساگ (179)، حكايت موسي و ميا آواره(178)درويا

، و امثال اينها. البتاه از (181)، حكايت مسرود بن محمود و بدهكاري او(180)گرگين

هري  از اين حكاياات و رواياات خواجاه ماصاودي دارد چناان كاه باا  آوردن

و مانند ايان حكاياات بسايار »شويم: رو مياشاراتي از اين قبير در نوشت  او روبه

قدر بدان ياد كردم تا خداوند عالم بداند كه هميشاه خلفاا و پادشااهان است. اين

اناد و از گوناه ماليدهاند و گماشاتگان را چميا را از گرگ چگونه نگااه داشاته

اناد و ع يا  و اند و دين اس م را چاه قاوت دادهجهت مفسدان چه احتياط كرده

 .(182)«گرامي داشته

* 

نامه سااده و روشان و زيباسات. ر كتاا  سياساتثااز اين همه گذشاته ن

آهنگ. هر مويوعي در نهايت تمامي و ويوح بياان ها كوتاه است و خوبجمله

اي است كامر و خاو  از نثاري ياد دارد و نه كم و نمونهشده است، نه چي ي ز

داني تنها پ ِ قرنها هر فارسايبليغ. انشاي آن چندان باوراوت و زنده است كه نه

شود بلكه از رواناي و هنگام مطالر  آن از كنه مفاهيم و مااصد نويسنده باخبر مي

الشارراي دروان مل برد با آن كه به قول شاشيوايي و استواري نثر كتا  لذت مي

اين كتا  به سبب رواني و لطافت عبارت و اهميت عامبي كه داشاته اسات »بهار 
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انصا  و نااستوار گرديده رسمي كاتبان بيدست به دست گشته... و دستخوب بي

ش  در عبارات و اصط حات آن دست برده شده و از صورت اصلي است و بي

 .(183)«انددورب ساخته

ازه تكه در نثر فارسي خوشبختانه با گرايا به سادگي خوني در روزگار ما 

 نامه ا گذشته از فوايد مطالب آن ا ازو پرتدا جريان يافته است تلمر در سياست

هاات اسات كاه ماا نيا  براد از جنظر نويسندگي ني  سودبخا تواند بود. بدين 

تا  هم پناد در اين ك»شويم كه مطالر  كتا ِ اين پير سياست با او همداستان مي

الس م و است و هم حكمت و هم ملثلر و هم تفسير قرآن و هم اخبار پي امبر عليه

گان هم قصص انبياء و هم سِيلر اولياء و هم حكايات پادشااهان عاادل، از گذشات

 خبر است و از ماندگان سمر است و با اين همه درازي مختصر اسات و شايسات 

 .(184)«پادشاه دادگر است

 
 ا:هيادداشت

اثار ارنسات  The Old Man and the Seaمجلا  نگاين. منظاور كتاا   1367خردادمااه  37شامارة . 1

نوشت و در هماان ساال جااي ة پاوليت ر و  1953است كه به سال  Ernest Hemingway همينگوي

ارساي نيا  فباه « مرد پير و درياا»( جاي ة نوبر بدان ترلق گرفت. اين كتا  به نام 1954سال برد )

 .1332ه شده است به توسط آقاي يحيوي، تهران ترجم

، از انتشارات دانشاگاه «محد »الدين ارموي االخبار، تصحي  مير ج لاالسحار من لطائمنسائم. ر : 2

الدين حاجي بن نظام عايلاي، تصاحي  محاد ، از ؛ آثارالوزراء، تلليف سيف49، ص 1338تهران 

، 1336اهلل صفا، تهاران دبيات در ايران، تلليف دكتر ذبي ؛ تاريخ ا207انتشارات دانشگاه تهران، ص 

 .367ص ، 2ج 

از افادات استاد مجتبي مينوي. چند سال پيا آقاي مجتبي مينوي در دانشاگاه مشاهد تحات عناوان . 3

نطاي كردند كه هنوز چااپ و منتشار نشاده « ووسي المل نظاممجملي از احوال ايران در دوران »
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شود از بياناتشان در آن سخنراني است ذكر ملخذ، از ايشان مينار قولي، بي است. در اينجا هروقت

 كه نويسندة اين سطور ني  از آن مستفيد بوده است.

 مر ي گفته است: . 4

 كشيده دولت سلجوج سر به عليين تو آن خجسته وزيري كه از كفايت تو  

 (602)ديوان مر ي 

؛ تااريخ «ج ا د»ادماه م، 1320ارات وزارت فرهناگ، تهاران نامه، از انتشر : عباو اقبال، سياست. 5

 .2/905ادبيات در ايران 

الدين مررو  به خونادمير، تصاحي  الدين بن همام؛ دستورالوزراء، تلليف غيا 278السلف تجار . 6

 .153ا152، ص 1317سريد نفيسي، تهران 

 ه پيوست.ه خورشيدشاكافر ببه ترغيب سرخشاه، كه . مثر قطران، پهلوان لشكر ارمن7

 درجا  دوم وبا  دهاانان در ايران قبر از اس م و در مدت چند قرن صدر اس م عبارت از م كاين» .8

)مجتبي مينوي(. ني  ر : دكتر « شدند.بودند كه ج ء آزادگان و مردمان اصير و نجيب محسو  مي

 ؛1333، تهران 63-62سرايي در ايران، اهلل صفا، حماسهذبي 
 Lambton: Dihkan, EI (2), II, 253-254 

 .266السلف تجار  .9

 .2/905 ؛ تاريخ ادبيات در ايران،151-150؛ دستورالوزراء خوندمير 267-266السلف تجار  .10

؛ المري گرگاني وي را بدين لااب چناين ساتوده 158؛ دستورالوزراء خوندمير 207السلف تجار . 11

 است:

 زلين جهان و زلين زمان زينت زلمن مل  خورشيد روزگار ستوده نظام  

 «اذا تحار  ووراً اذا سكان»بحار  فرياد مسلمين، ريي ميار ميمنين  

 153ديوان المري 

 .207آثارالوزراء . 12

 .207؛ آثارالوزراء 50االسحار نسائم .13

، عظ اساترابادي؛ دستورالوزراء وا156؛ دستورالوزراء خوندمير 207؛ آثارالوزراء 267السلف تجار . 14

خ ؛ تااري20، ص 1345تصحي  اسمرير واعظ جاوادي، از انتشاارات بنيااد فرهناگ اياران، تهاران 

 .1340، تصحي  مرتضي مدرو گي ني، تهران 141نگارستان قايي احمد غفاري ص 

 .208ر : آثارالوزراء  .15
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لات آل و تااريخ دو 1921، وباع ليادن 140الصادور حةبه نار از را 2/70تاريخ ادبيات در ايران . 16

مصار،  سلجوج تلليف عمادالدين محمد االصفهاني اختصار فت  بن علي البنداري االصافهاني، وباع

 .76مي دي، ص  1900

 .153دمير ؛ دستورالوزراء خون207؛ آثارالوزراء 267السلف ؛ تجار 50-49االسحار نسائم. 17

االعيان فيات؛ ني  ر : و1334رات دانشگاه تهران ، تصحي  دكتر محمد مرين، از انتشا83چهارمااله . 18

1/396. 

. نيا  ر : تااريخ 1332اهلل صافا، تهاران ، تصحي  دكتار ذباي 373، 372، 195-193اسرارالتوحيد . 19

 .2/229ادبيات در ايران 

 .224اسرارالتوحيد . 20

بااره بار محصا ن گفت دومريد كه به مرني تكراركننده است موظف بود درسي را كه مدرو مي». 21

نشامند و فرو خواند و مشك ت شاگردان را مرتفع سازد. مريدان نظامياه مانناد اساتادان مردماي دا

 .238، 2/248، تاريخ ادبيات در ايران «اندرسيدهب رگ بوده و گاه از اين درجه به درج  استادي مي

 .250-241، 2/239تاريخ ادبيات در ايران . 22

شادند كاه در نان كساني مانند ابواسحق فيروزآباادي مادرو نظامياه پيادا ميآ اگرچه گاه در ميان. 23

، «لظلمةحسن خيرا»جوا  استفتاء كتبي در با  حسن اعتااد و ايمان وي به صراحت بنويسد: 

 .168-167مير ؛ دستورالوزراء خوند277السلف ر : تجار 

، 1/396ان، وفياات االعياان ؛ ابان خلكا240-2/234يران ها، ر : تاريخ ادبيات در ادر با  نظاميه. 24

 لشافعيةةالادين سابكي، وبااات ا؛ تاج1367الدين عبدالحميد، قااهره تصحي  محمد محيي

اهلل صافا: ي ؛ دكتر ذب127-2/117؛ سريد نفيسي: نظامي  ب داد، مجل  مهر چاپ مصر 3/137الكبري، 

؛  Johs Pedersen, EI (I), III, 404؛ 43-4/42تاااريخ ترلاايم و تربياات در ايااران، مجلاا  مهاار 

 .162-160وزراء خوندمير ؛ دستورال271-269السلف تجار 

 .2/246الرميد و مدرس  تتشيه كه خاص حنفي  ب داد بود، تاريخ ادبيات در ايران مانند مدرس  سوج. 25

انشاگاه شاارات داهلل صافا، از انتكتر ذبي ، تلليف د137-1/136تاريخ علوم عالي در تمدن اس مي . 26

 .1336تهران 

 .1/111سير حكمت در اروپا . 27

 .268السلف . تجار 28

 ؛ مجتبي مينوي.209راء ؛ آثارالوز51-50االسحار . نسائم29
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 . مجتبي مينوي.30

 «.د»نامه، مادمه . عباو اقبال؛ سياست31

نِ ترياين به نشادوات به مرني قلمدان استرمال شده است. مرسوم بوده است كه قلمدان وزارت را . »32

فرستادند يا آن كاه عا ل كاردن او را باه ايان ورياق نشاان كردن كسي به اين منصب پيا او مي

 مجتبي مينوي.« داشتندرا از پيا او برمي دادند كه آن قلمدانمي

-209؛ آثارالوزراء 51االسحار ؛ نسائم166-165وزراء خواندمير ؛ دستورال280-279السلف . تجار 33

210. 

 ، با اشارة استاد مينوي.126چهار مااله . 34

 .280السلف . تجار 35

 «.و»نامه، مادمه . ر : عباو اقبال، سياست36

 .51االسحار ؛ نسائم1/398. وفيات االعيان 37

 .51االسحار . نسائم38

 «.و»نامه، مادمه . ر : عباو اقبال، سياست39

 .476، 406-405ديوان مر ي  ؛«و ا ز»نامه، مادمه . ر : عباو اقبال، سياست40

 عيةاة؛ وبااات الشاا398-1/395المل ، ر : وفيات االعيان ؛ ني  در با  نظام211. آثارالوزراء 41

 Harold Bowen, EI (I), III, 997-1000؛ 3/135-145

 .2/63. ر : تاريخ ادبيات در ايران 42

 ة دوم )ديهران[، سال چهارم، شامار. ر : مجتبي مينوي، از خ اين تركيه، مجل  دانشكدة ادبيات ]ت43

 .69-68(، ص 1335ماه 

تصحي  هياوبرت دار ، از انتشاارات بنگااه ترجماه و نشار  4 3نامه(، ص . سيرالملو  )سياست44

 .1340كتا ، تهران 

 .307 ،10نامه . سياست45

 .2/906؛ تاريخ ادبيات در ايران «ط»نامه، مادمه . عباو اقبال، سياست46

 .56، 53نامه . سياست48   .41امه نسياست. 47

 ؛ مشر : مفتا.78نامه . سياست50   .56نامه . سياست49

 .94نامه . سياست52 ؛ منهي: خبرگ ار.80-79نامه . سياست51

 ؛ پروانه: حكم، برات، حواله.111نامه . سياست54   110نامه . سياست53
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