
 نامه سیاست

 ايران گرگین: نويسنده

شـاه  توسي وزير ملك خواجه نظام الملكي  نوشته) به معناي روش پادشاھان(نامه يا سیرالملوك سیاست
ي امـپراتوري  اين كتاب را خواجه به خواست پادشاه سلجوقي نوشت، چرا كه براي اداره. سلجوقي است

مي مي یب منظ ست اجتمـاعي، . خواسـت پھناورش قانون و ترت ايـن كتـاب شـامل سیاسـت اداري، سیا
سال . ھاي تشريفاتي دربار سلجوقي است امنیتي و اقتصادي كشور و روش ايـن كتــاب نخسـتین بـار در 

ھاي فرانسه، روسي، آلماني و انگیسي ترجمـه  میالدي در فرانسه به چاپ رسید و سپس به زبان 1891
 .سرانجام در ايران نیز به چاپ رسید. شد

 ھدف از نگارش 

ست ي كتاب درباره خود خواجه در مقدمه سین : "ي سبب نوشتن سیرالملوك اين گونه نوشـته ا بنـده، ح
سلطاني شاھنشـاھي  التوسي، چنین گويد كه چون تاريخ سال چھارصد و نه آمد، پروانه بـه ... ي اعلي 

گار  ھد و روز بنده و ديگر بندگان برسید، كه ھر يك در معني ملك انديشه كنید و بنگريد تا چیست كه در ع
ست، و  ما نه نیك است و بر درگاه و در ديوان و مجلس ما شرط آن به جاي نمي شیده ا ند، يـا بـر مـا پو آر

كنیم، و نیز ھر چه آز  اند و ما تدارك آن نمي آورده كدام شغل است كه، پیش از اين، شرايط آن به جاي مي
آيین و رسم ملوك است و در روزگار گذشته بوده است، از ملوك سلجوق بینديشید و روشن بنويسید و بر 
ین خويـش  یاوي بـر آي يني و دن رأي ما عرضه كنید تا در آن تأمل كنیم و بفرمايیم تا پـس از ايـن كارھـاي د

 .رود 

گان سـلجوق بـن دقــاق، ريیـس يكـي از  در واقع ملك شاه به نوعي قانون مدون نیاز داشت، زيـرا او از نواد
ین كشـوداري بھـره ھاي تركمان، بود و قبیله قبیله جز  اي كه افراد آن از فرھنگ و رسم و آي شتند و  اي ندا

ستند جنگاوري شجاعانه، كه ھنر طبیعي چنین مردمي است، كار ديگري نمي غرل و . دان كـار پـدران او ط
سبب  ھاي كوچك و پشتیباني از خلیفه ارسالن فتح شھرھا و برافكندن سلسله الب ھاي عباسي بود كه 

شكیل امـپراتوري بـزرگ سـلجوقي شـد ستقرار و . وحدت سیاسي جھـان اسـالم و ت ملكشـاه در دوران ا
یاز داشـت كرد و براي اداره آرامش نسبي حكومت مي ين . ي امپراتوري به آيیـن و تشـكیالت منظمــي ن بد

جه نظـام ي  كنندگان امور خواست كه آيین كشورداري را تدوين كنند و از آن میان نوشـته سبب از اداره خوا
نیز اھمیـت كتــاب خـود را دريافتـه بـود كـه . كردن كتاب فرمـان داد  را پسنديد و او را به كاملالملك جه  خوا

 .ھیچ پادشاھي و خداوند فرماني را از داشتن و دانستن اين كتاب چاره نیست: "گويد مي

ي  آيد و اين به دلیل شیوه كتابي كه بدين گونه نوشته شد امروز از آثار كم نظیر ادب فارسي به شمار مي
امروزه كه بیش از نه صد سـال از نگـارش . نگارش كتاب است كه بسیار روان و روشن و دور از ابھام است

ھم اسـت آن مي ھاي كوتـاه و صـريح آن ابھـامي در معـني باقـي  جملـه. گذرد، براي ما نثري تازه و قابل ف
ھا و اخبـار  ي كشورداري از داسـتان ھاي سیاسي و شیوه خواجه در اين كتاب براي بیان نظريه. گذارد نمي

شتیباني كنـد تاريخي بھره مي كام خـود پ یت اح : گويـد. گیرد تا با گزارش رويدادھاي واقعي تـاريخ از قطع
چه كه در اين معني دانسته بود و ديده و به روزگار تجربت افتاد، از استادان آموخته در اين خدمت  بنده آن"

شتباھاتي در كتــاب سیاسـت..." شرح داد  نامه  اما بنابر پژوھش عباس اقبال در بیان رويدادھاي تاريخي ا
دھد نظام الملك دقت الزم را در بیان رويدادھاي تاريخي نداشته و تنھا ھـدف  شود كه نشان مي ديده مي

 .انگیز به وجود آورد كه راھنماي سیاست و كشورداري باشد او اين بوده است كه كتابي عبرت

 داد و بیداد 

پــردازد و رضــاي حــق را  ھاي كتــاب بــه جانبــداري از عــدالت مي  در بســیاري از فصــلخواجــه نظــام الملــك
تش دوزخ را كیفـر سـتمكاران  داند و جور و ستم را ناپسند مي ترين پاداش ھر انساني مي بزرگ شمرد و آ
چنان است كه ھركه را روز قیامـت حاضـر كننـد ) ص(در خبر از پیغامبر: "گويد در آغاز يك فصل مي. داند مي
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سته بـود، اگـر عــادل بـوده  از كساني كه ايشان را بر خلق دستي و فرماني بـوده باشـد، دسـت ھاي او ب
ھـا  باشد، عدلش دست او را گشاده كند و به بھشت برساند و اگر ظالم بود جورش ھمچنان بسته با غل

 .او را به دوزخ افكنند

او بر اين عقیده بود كه پادشاه و وزير بايد خبرآوراني داشته باشند تا اگر ظلم و فسادي از جانـب مـاموران 
شه بـه ھمـه: "گويـد مي. دولت بر مردم رود، پادشاه و وزير را آگاه سـازند ي اطـراف جاسوسـان  بايـد ھمی

آورند  شنوند خبر مي بروند بر سبیل بازرگانان و سیاحان و صوفیان و داروفروشان و درويشان و از ھرچه مي
در ھمین فصل داستاني آورده است از روزگار ديلمیان بـه نـام ." تا ھیچ گونه از احوال خبري پوشیده نماند

خي از دشـواري" عضدالدوله و قاضي خائن" مروزي مــا نیـز  كه بازگويي بخشي از آن به شناختن بر ھاي ا
 .رساند ياري مي

ته بـوده  در داستان آمده است كه قاضي القضات بغداد پول امانتي جواني را كه بدو سپرده و بـه سـفر رف
ستم كـه : "گويد ي قاضي با جاسوس عضدالدوله مي جوان درباره. داد است، باز پس نمي بترسـیدم و بدان

یش در دل كرده است كه زر من پاك ببرد و ھرچه او حكم كند مردمان مك برخواسـتم و از پ  بر آن بروند، نر
عالج تـوان كـرد،  زدم كه گفته او بیرون آمدم و با خويشتن اين مثل مي اند چون گوشت گنده شود به نمك 

ھا به قاضي درست شود، چـون قاضـي بیـداد  ي داوري چون نمك گنده شود، او را به چه عالج كنند؟ ھمه
ابتدا، ايـن "شود كه  و پس از رسیدگي در كار آن قاضي معلوم مي" كند، كیست كه از قاضي داد بستاند؟

ام چنـدان اسـت كـه كفـاف او  قاضي مردي درويش و صاحب عیال بود، و اين قدر مشاھره كه او را فرموده
سراي ھا دارد، و تجمـل و  باشد و امروز در بغداد و ناحیت، چندين ضیاع و عقار و باغ و بستان و مستغل و 

پس . اش را خود حدي نیست، معلوم است كه اين ھمه نعمت از آن قدر مشاھره نتوان ساخت متاع خانه
 .درست گشت كه اين ھمه از مال مسلمانان ساخته است

 روابط سیاسي 

كه مـا امـروزه روابـط ديپلماتیــك مي گري آن چــه را  شرح مي در فصل دي سفیران و  نامیم  دھـد و وظــايف 
گر ايـن  روايان از فرستادن سفیر بـه سـرزمین نويسد كه مقصود فرمان گويد و مي رسوالن را باز مي ھاي دي

كدام  ھاي ھر كشور چگونه است؟ رودخانه است كه دريابند راه گاه در  ھا در كجا جاري است؟ علـف و چرا
شور آبـادان اسـت يــا  منطقه است؟ وضع سپاھیان و شماره ي افراد نیروي نظامي به چه ترتیب است؟ ك

كه بـه  ين اسـت  ويران و مردم در آسايش و رضايتند يا گرفتار و ناراضي؟ و سـفیر دولـت خـارجي در پـي ا
ين  ھاي فردي و روش  ي ويژگي ھمه ھاي اجتماعي پادشاه و وزير و ملت آگاھي يابد تا در ھنگام لـزوم از ا

صیه مي بـه ايـن دلیل. اطالعات به سود خويش استفاده كنــد بايـد : "كنـد كـه ھاسـت كـه نظـام الملـك تو
كه ايـن  گماشتگان سرحد را بگويند كه ھر كه اندر رسید، در حال و در وقــت، سـوار فرسـتند و آگـاه كننــد 

آيـد  آيد و با او چند سوار و پیاده است و آلت و تجملش به چه اندازه است و به چه كـار مي كیست كه مي
 .و معتمدي با ايشان نامزد كند تا ايشان را به شھري معروف رساند و آن جا بسپارد 

 سختگیري بر مخالفان 

بینیم، امــا بــه ھنگـامي كــه سـخن از  در بسـیاري از جاھــاي كتـاب خواجــه را مــردي عــادل و مھربــان مـي
او . گیرد گويد، مصلحت كشورداري و تعصب مذھبي جاي رعايت خلق را مي مخالفان مذھبي و فكري مي

ــر مي آن چــه را مصــالح كشــورداري مي ــذاھب برت ــیروان م ــراد و پ ــت حقــوق اف دانســته و  شــمرد، از رعاي
ي سـلجوقي ماننـد  داده است كـه پیـش از دوره ناشكیبايي غريبي نسبت به مخالفان مذھبي نشان مي

یدايش قیام. ندارد و بعدھا ھم كم نظیر است ھا و  ھـاي ضـدعربي و ظھـور انـواع مسـلك شايد به سبب پ
به سـبب  كردن مذھبي كشور را الزم مي ھا، يك پارچه مذھب سختگیري  ھم ايـن  دانسته است و شايد 

تركــان نومســلمان در تعصــب و سـختگیري نســبت بــه عقايـد و آراي . رونــق كــار اســماعیلیان بــوده اســت
حي  فشردند و به مذھبي مردم بیش از ھر زماني در تاريخ ايران پاي مي خصوص به آزار و تعقیب مـردم نوا

ــران ــزي اي ــراق عجــم(مرك ــان آن) ع ــه تركمان ــددين و بدمــذھب مي ك ــا را ب ــد اند مي دانســته ھ در . پرداختن
عراق از درمـي نیـم: "نامه نوشته شده است سیاست ستان و  درم رافضـي و  دانست كه از مردمــان كوھ
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 .اند مزدكي

مذھب كه افـرادي از  ھا و  در حكومت پادشاھان ساساني و آل بويه و امــیران طبرسـتان ديـده شـده بـود 
ستگاه حتي دين مانوي، در د ھاي دولـتي كـار كننـد و اگـر ايـن  ھاي مختلف، مانند زردشتي و مسیحي و 

ھـا  كردند و كـاري بـه ديـن و مـذھب آن ھا را رعايت مي افراد اھل فضل و دانش بودند، پادشاھان جانب آن
فت و . نداشتند اما از زمان پادشاھي محمود غزنوي سیاست مــذھبي و آزار مخالفـان مــذھبي ريشـه گر

مذھبي سـختگیر بودنـد، خلیفـه تركان سلجوقي و ديگر طايفه ھاي  ھاي ترك كه سني مذھب و در عقايد 
شیعیان  دانستند و در احترام به آنان مبالغه مي عباسي را جانشین حقیقي پیغمبر اسالم مي كردند و بـا 

شـیعیان در . كردنـد دانستند، به سختي دشـمني مي ي عباسي را به حق نمي و اسماعیلیان، كه خلیفه
ظاھر بـه ديـن خـود و ورود در  اين روزگار رافضي نامیده مي شدند و در رديف زردشتیان و مسیحیان ياراي ت

يد. خدمات دولتي را نداشتند كه خواجـه گو گار: "چنـان  گر كسـي در آن روز غرل و الب(و ا بـه ) ارسـالن ط
پرسیدندي كه تو از كـدام شـھري  خدمت تركي آمدي، به كدخدايي يا به فراشي يا به ركابداري، از او مي

ام، او را نپذيرفتي و  ام و از قم و كاشان و ابه و ري و از كدام واليتي و چه مذھبي داري؟ اگر گفتي، شیعه
 .گفتي برو كه مار كشیم نه مار پروريم

گر را در خواجه نظام الملك  كه خود سني شافعي مذھب سختگیري بود، سیاسـت فشـار بـر مــذاھب دي
كرد و در سـال ساله دوران وزارت سي سلطنت ملك ي خويش با شدت بسیار دنبال  شـاه بـه  ھاي پايـاني 

چـركین بـود و از  ھـا، ناراحـت و دل سبب ورود پیروان مذاھب ديگر در امور اداري و كشوري، و نفوذيـافتن آن
ي لیاقـت و  او در فصلي از كتاب كه بحثي درباره. كرد شاه و روش كشورداري او انتقاد مي اين جھت از ملك

ارسالن ھیچ گبري و  در روزگار محمود و مسعود و طغرل و الب: "نويسد كند، مي صفات ماموران دولتي مي
ي آن نبودي كه بر صحرا آمدندي و يا پیش تركي شدندي و كدخدايان تركان ھمه  ترساي و رافضي را زھره

شافعي مـذھب پـاكیزه باشـند، نـه  يا  مذھب  متصرف پیشگان خراسان بودند و دبیران خراساني حنفي 
دبیران و عامالن بدمذھب عراق به خويشتن راه دادني و تركان نه ھرگز روا داشتندي و يا رخصت دادنـدي 

و اكنون كار به جايگاھي رسیده اسـت كـه درگـاه و ديـوان از ايشـان بسـیار ... كه ايشان را شغل فرمايند 
 .شده است 

 بیزار و بیمناك 

نامه به خصوص به ھمین سبب نوشته شده است، تا پادشاه سلجوقي را از  ھاي سیاست برخي از فصل
سازد و برحـذر دارد و  گرفتن مخالفان، كه بیش قوت تر شیعه و به نظر وزير بدخواه مملكـت بودنـد، بیمنـاك 

به  ھاي ساخته از اين رو، با استناد به اخبار و حديث. مباني مذھب سني را محكم گرداند ي اھــل سـنت 
بود و دسته) اسماعیلیان(و باطنیان) شیعیان(رافضیان قرن پنجـم، يعنـي . ھاي ديگر به سختي تاختـه  در 

بود سلجوقي دوسـتانه ن كان  با حكومــت تر یان  ماد . زمان تالیف كتاب، روابط ايران تركـان بـه پارسـیان اعت
سبب . ھا بیزار و بیمناك بودنـد كردند و ايرانیان از آن ھا را تحقیر مي نداشتند و آن مذھبي  آزار ملــي و آزار 

تري از مردم بـه مـذھب تشـیع روي  ي بیش شد تا با وجود فشار شديد حكومت سلجوقي، روز به روز عده
ي اسماعیلي ھم فعاالنه به تبلیغ عقايد خود و مبارزه با فرمانروايـان سـلجوقي و خلفـاي  بیاورند، و شیعه
 .عباسي بپردازند

ي كار دولت سلجوقي، به اين جھت كه ظاھرا ملكشـاه سـختگیري پـدرانش را   از آيندهخواجه نظام الملك
ین افـراد سـبب شـده  در مورد مخالفان مذھبي نداشته است، اندوھگین و ھراسان بوده اسـت، زيـرا ھم

لزل گـردد بودند تا قدرت بي مه : "نويسـد وي مي. چون و چراي او در دستگاه ملكشاه سلجوقي متز بـه ھ
انـد  ھا كرده اند، از روزگار آدم علیه السالم تا اكنون، خروج بوده) يعني مخالفان دين و دولت(روزگار خارجیان

شاھان و بـر پیغـامبران ھان اسـت، بـر پاد سارتر و  ھیـچ گروھـي شـوم. در ھر كشـوري كـه در ج تر و نگون
آن گـاه ... جوينـد سـگالند و فسـاد ديـن مي تر از اين قوم نیند، كه از پس ديوارھا بد اين مملكت مي بدفعل

كه شـفقت و  یان رفتـه باشــد، و دانـد  بد ايشـان كـه بنـده از م خداوند را معلوم گردد فساد و مكر و فعل 
فل و بي خبـر  ھواخواھي بنده به چه اندازه بوده است دولت قاھره را، و از احوال و سگالش اين طايفـه غا

ديـد كـه در  گذرانیده است و پوشیده نداشته است و چـون مي نبوده است و به ھر وقت بر راي اعلي مي
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ھايي در بـاب خـروج  گـاه فصـل و آن." كرد، نیز تكرار نكـرد افتاد، باورش نمي اين معني قول بنده قبولي نمي
 .، باطنیان ، قرمطیان و خرمدينان در كتاب نوشته است)سردار ابومسلم خراساني(مزدك، سینباد

  نامه سرنوشت سیاست

صلخواجه نظام الملك شت و سـپس ف باب نو ته  نخست كتاب را در سي و نه  اي بـدان  ھاي تـازه ھا و نك
ست  ھجري قمري كه ھمراه ملك 485در سال . افزود به د تاب را  صفھان رھسـپار بغـداد بـود، ك شـاه از ا

ین سـفر بـود كـه . ي خاص پادشاه، محمد مغربي، سپرد نويسنده لكدر ھم ظام الم  توسـي در خواجـه ن
مرگ خواجـه  نزديكي نھاوند با كارد يكي از پیروان اسماعیلي كشته شد و كتاب را محمد مغربـي پـس از 

شاه سلجوقي نیز يك ماه پس از مرگ خواجه در بغـداد درگذشـت، بـه  جا كه ملك از آن. تنظیم و مرتب كرد
ي نظام الملك به دولت سلجوقي چندان سود نرساند، چرا كه پس از مــرگ آن  نامه رسد سیاست نظر مي

گري از تركـان وزير باكفايت به زودي دستگاه حكومت سلجوقي متزلزل گشت و دسته قـدرت ) غزھـا(ي دي
لك از  امپراتوري سلجوقي را سسست كردند و آن را از میان بردند، نه اسماعیلیان و شیعیان كه نظام الم

 . ھا بیم داشت آن
خودش آن را بـه ) 1891(بار شفر در پاريس منتشر كرد نامه را نخستین متن فارسي سیاست     و سپس 

شد). 1893(فرانسه ترجمه كرد چاپ  مه. از آن زمان، اين كتاب چند بار در ايران و ھند  سي آن ترج (ي رو
سپس متـن فارسـي بھـتري را انتشـارات بنگـاه . نیز انجام شد) 1960(و انگلیسي) 1960(، آلماني)1949

 .خورشیدي به كوشش ھیوبرت دارك به چاپ رساند 1340ترجمه نشر كتاب در سال 
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