
   مطلبي از سیروس غفاريان: خواجه نظام الملك 

ديـدگاه  كننـد، ھاي يونـاني را كـاوش مي ھاي سیاسي، رسم بر اين است كه پژوھشگران ابتـدا انديشـه در تاريخ انديشه
الملـك  نظـام امـا خواجــه . نگرنـد ھاي سیاسي به آن مي ي مكتب كنند و به عنوان ريشه را بررسي مي افالطون و ارسطو

خط  اگـر گفتـه. پیرو ھیچ مكتب سیاسي كه از يونان و روم باسـتان بـه ارمغـان آورده باشــند، نبـود طوسى جه و  ھاي خوا
مشــي او را در مــدت نزديــك بــه ســي ســال وزارت در دســتگاه ســلجوقیان بررســي كنیــم، چــیزي جــز گســترش عدالــت 

 . بینیم اجتماعي، مبارزه با ستم و تشويق به نشر علم نمي

آمـوزي آورده اسـت، بـا ھـدف روشــن كــردن نتیجــه  ھاي تاريخي كه بـراي عــبرت نامه، در ھمه داستان در كتاب سیاست
اگـر . كند خواھي و عواقب شوم ظلم و ستم در جوامع مختلف را براي ملكشاه سلجوقي به زبان ساده بازگو مى  عدالت

توان  ھاي او مى توانیم آشكارا بگويیم كه بر طبق نوشته بسازيم، مى» فلسفه تاريخ«نامه  بخواھیم براي او در سیاست
كند و عدالت به اين معني است كه ھر كس در جايگاه  ھايي كه عدالت را توصیه مى   طبق قوانین و سنت: ادعا كرد كه

به ھمین انگیزه ابتدا بعد از بررسي تاريخ خطـه خراسـان . خواھان حاكم باشند خود قرار گیرد، بايد در فرآيند تاريخ، عدالت
سي كــرده و سـپس بـا آوردن  و شھر طوس، زندگینامه خواجه طوس را در قالـب جريانـات سیاســي دوره زنـدگى اش برر

كنیم و در آخر كالم، به خدمات فرھنگـي او اشـاره  ھاي او آگاھي پیدا مى   نامه به انديشه ھايي از كتاب سیاست نكته
 .كنیم مى

ابوالحسن علي بن اسحاق بود كه در قريه نوغان از شھر طوس به تاريخ جمعــه   الملك طوسي پسر خواجه نظام  خواجه
خراسـان . خیز خراسـان بـود طوس از شھرھاي عمده و فرھنگ. متولد شد)  م١٠١٧(ق . ه۴٠٨القعده سال  پانزدھم ذى

به خراســان سـرزمین خورشـید طالـع . يعني خورشید طلوع كند» خورآسد«يعني سرزمیني كه از آن ) مشرق) (خورآيان(
ستان امتـداد داشـته  تـا كــوه) جیحون(خراسان سرزمین بزرگي بود كه بین آمودريا . اند نیز گفته ندوكش در افغان ھـاي ھ

ند از مـرو، ھـرات، .خراسان كنوني تنھا قسمتي از آن خراسان بزرگ است. است قه عبـارت بود شھرھاي عمده ايـن منط
قدري . شود بلخ، نیشابور و باالخره شھر طوس كه از شھرھاي باستاني خراسان محسوب مى وسعت شـھر طـوس بـه 

غول  بوده است كه دربردارنده مناطقي چون طابررن، سناباد، نوغان، رادكان و بسیاري از قراء ديگر بوده كه بـر اثـر حملـه م
قدس ) ع(زماني كه حضرت رضا. اند نابود شده به شھادت رسید مدفن مطھر آن حضرت در سناباد، ھسته مركزي شھر م

ً جزيـي از طـوس بـود٢۵به عبارت ديگر طوس در . مشھد شد ني قــرار دارد و سـابقا .  كیلومتري شمال غربـي مشـھد كنو
مي و ادبـي سـابقه بسـیار روشـني دارد شمندان، فقھــا و فالسـفه بـزرگ از آن   شـعرا،. شھر طوس از نظـر عل ادبـا، دان

كسـاني ماننـد دقیقـي . انـد اند، كه در طول تاريخ پرتحول ايران بعد از اسالم، ھمواره پاسدار فرھنگ ايران بـوده برخاسته
مد غزالـي طوسـي، احمـد غزالـي طوســي، محمــدبن حســن  طوسي، اسدي طوسي، حكیم ابوالقاسم فردوسـي، مح

شاغل مختلـف ديوانـي  نظام  طوسي ملقب به شیخ الطائفه و باالخره خواجه الملك است كه ابتدا در دستگاه غزنويان م
داشت و بعد از چیرگي تركان سلجوقي بر ايران در دربـار آلـپ ارسـالن و ملكشـاه شـغل وزارت يافــت و توانسـت بـا تدبیـر 

ق . ه٧٩۵ سال بعد يعني در ٣٨٧در . دانست ھدايت نمايد سلجوقیان را به سمت و سويي كه خود مصلحت مى  خويش
كه  نصیرالدين اي چون خواجه  پیشه مرد دانشمند و سیاست)  م١٢٠٠( صه وجــود گذاشـت  طوسي در اين ديار پا به عر

حد مغــوالن از آثـار  توانست ھالگوخان مغول را مطابق خواسته خويش راھنمـايي كنـد و از خـون ريـزي و تخريـب بیــش از 
شاورت بـا پادشـاھان  الملـك طوسـي و خواجـه  نظام خواجه . فرھنگي جلوگیري نمايد نصیرطوسـي در زمینـه وزارت و م

نژاد و مغول به قدري مھارت داشتند كه اين نكته را در تاريخ ايران به عنوان يك اصل و حقیقــت تـاريخي گنجانیدنـد كـه  ترك
ھاي ديگر براي  ھاي مغول شمشیرزنان شجاع و پرصالبت بوده و جھانگیري و گشودن سرزمین نژاد و خان امپراتوران ترك

ايـن وزرا آنقـدر در . اما قادر به جھانداري و اداره ممالك مفتوحه نبودند مگر با راھنمايي وزراي ايرانـى. آنھا بسیار آسان بود
تغییر طرز تفكر پادشاھان مھارت به خرج دادند تا به آن حد كه آنان را مشوق فرھنگ و پاسدار زبان و ادب فارسي و حتــي 

ترين روستاھاي خراسان بزرگ به ويـژه طـوس در ايـن جريـان  اديبان و سخنوران خراساني در دورافتاده. دين اسالم كردند
آنان با سرودن اشـعار نغـز، . تاريخي سھم بزرگ و قابل توجھي داشتند، چون به وسیله وزراي ايراني به دربارھا راه يافتند

سید كـه در زمینــه . تركان را شیفته زبان فارسي كردند ظم و نـثر فارسـي بـه وسـیله پادشـاھان تـرك بـه حـدي ر رونق ن
كه نمونـه گوي سود مـى ھا نیز از اشعار فارسي و شعراي پارسى رجزخواني در جنگ اي از آن را در ايـن متـن  جسـتند 

ق سلطان سنجر سلجوقي براي سركوب اتسز خوارزمشاه قصد خوارزم كرد و قريه ھزار سـف . ه۵۴٢در سال . آوريم مى
گـوي اھـل بلـخ و  فر جنگي انوري در خـدمت سـنجر بـود و رشـید وطـواط شـاعر پارسـىدر اين س. را دو ماه محاصره كرد

 .برد التحصیل نظامیه بلخ در خدمت اتسز به سر مى فارغ
نار . زبان بھره بردند اتسز و سنجر براي رجزخواني علیه يكديگر از اين دو شاعر فارسى كه انـوري كـه در ك یب  به ايـن ترت

وز دولـت و / تراسـت   اي شاه ھمـه ملـك جھـان حســب: سنجر بود دوبیتي زير را بر تیري نوشت و در ھزار سف انداخت
 تراست  اقبال جھان كسب

 تراست فردا خوارزم و صدھزار اسب / امروز به يك حمله ھزار سف بگیر 
/ گر خصم تو اي شاه بود رستم گـرد : رشید وطواط كه در ھزار سف در كنار اتسز بود اين شعر را بر تیر نوشت و بینداخت

 يك خر ز ھزار سف تو نتواند برد
 الملك از كودكي تا وزارت سلجوقیان خواجه نظام• 

قدمات علـوم  ابوالحسن علي بن اسحاق كه يك دھقان  ابوعلي فرزند خواجه زاده طوسي بود در كودكي در ايـن شــھر م
بزرگ خراســان رفـت و . عقلي و نقلي را فراگرفت و در سن يازده سالگي حافظ قرآن كـريم شـد او سـپس بـه شـھرھاي 

مود غزنـوي حكمـران . علوم زمان خويش را فراگرفت كه از جانـب مح پدرش ابوالحسن علي در خــدمت ابوالفضـل سـوري 
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رشد كرد و چون پدرش بـه اداره مـالي و ) اداري و حكومتي(خراسان شده بود قرار گرفت و ابوعلي در يك خانواده ديواني 
حكومتي طوس رسیده بود و در آن زمان بیشتر مشاغل موروثي بود، لذا ابوالحسن علي فرزند خود را بـراي امــور ديوانــي 

شـاذان بـود،  ق آغاز شد و حكومت بلخ با ابوعلـي بـن. ه۴٢٨ھا بر خراسان كه از  در زمان استیالي سلجوقى. تربیت كرد
چون ابوعلـي بـن خدمت حــاكم بلـخ درآمـد و  مرش نگذشـته بـود بـه  عد از  خواجه كه بیش از بیست سال از ع شـاذان ب

ھا درآمد و در زمـان  استیالي چغري بیك سلجوقي بر بلخ به وزارت او رسید، خواجه ھم از اين طريق در خدمت سلجوقى
اين در حالي . به وزارت او در آن خطه منصوب گرديد)  م١٠۵٩(ق . ه۴۵١حاكمیت آلپ ارسالن بر خراسان، خواجه به سال 

طغرل پايه قدرت حاكمیت ســلجوقیان را . به سلطنت رسید)  م١٠٢٧_  ١٠۶٣) (ق. ه۴٢٩_  ۴۵۵(بود كه طغرل سلجوقي 
الملـك ملقـب شـد،  ابوعلي كه بعدھا به نظام  ولي در عین حال خواجه. وزير او ابونصر عمیدالملك كندري بود. محكم كرد

الملـك بـه صـوفیان و اھـل طريقــت و  نظـام آنقدر در دستگاه سلجوقیان نفوذ كرد كه بزرگان سلجوقي به پیروي از خواجه 
طغرل به ھمراھـي عمیـدالملك كنــدري وزيـر خــود بـه ھمـدان )  م١٠۵۵(ق . ه۴۴٧با آن كه در . گذاشتند عرفا احترام مى

فا عالقـه نظام رفت اما با توجه به نظريات خواجه  منـد بـود، طغـرل بـه ديـدار باباطـاھر رفـت و در حضـور  الملك كــه بـه عر
 .تاثیر خود قرار داد اي با طغرل صحبت كرد و او را تحت عمیدالملك، باباطاھر چند كلمه

كه تـو فرمـايى: با خلق خدا چه خواھي كرد؟ سلطان جواب داد«: باباطاھر به طغرل گفت باباطـاھر گفـت كــه خـدا . آنچه 
وگـو، سـر  باباطـاھر پـس از ايـن گفــت» .سلطان بگريست و گفت چنیـن كنـم» هللا يامر بالعدل واالحسان ان«فرمايد  مى

كرد و گفـت، مملكـت  ابريقي شكسته كه سال غرل  ھا از آن وضو كرده بود، در انگشت داشت بیرون كرد و در انگشــت ط
بغداد را فتـح كـرد و ) ١٠۵۵دسامبر ( ۴۴٧طغرل بعد از آن كه در رمضان . عالم را اين چنین در دست تو كردم، بر عدل باش
خت خـود بازگشـت، در سـن ھفتـاد  القائم بامرهللا خلیفه عباسي به او لقـب سـلطان الدولـه داد، بـه شھرسـتان ري پايت

. در ري وفات كرد و در محلي كه در آن شھر برجي ساخته بود، مدفون شـد) ١٠۶٣ سپتامبر ۴( ۴۵۵ رمضان ٨سالگي در 
ق . ه۴۵۵بیـك در  بیك ھم قبل از وي درگذشته بود، آلپ ارسالن فرزند چغرى چون طغرل اوالدي نداشت و برادرش چغرى

سید جايي كــه آلـپ . به سـلطنت ر صدد بـوده اسـت كـه  از آن ارسـالن بـه ايـن نكتـه پـي بـرد كــه عمیـدالملك كنـدري در
شت و )  م١٠۶۴( ۴۵۶الحجـه  نامي از خاندان سلجوقي را به سـلطنت برسـاند، در ذى سلیمان عمیـدالملك كنـدري را ك
از . خواجه از اين پس در ھمه سفرھا ھمراه آلـپ ارسـالن بـود. الملك به وزارت خود برگزيد ابوعلي را با لقب نظام خواجه 

) بـیزانس(امپراتور روم شرقي )  Romanus Dioganus(» رومانوس ديوجانوس«بزرگترين وقايع دوره آلپ ارسالن، جنگ او با 
گرد در شـمال درياچـه وان در ذى قه مالز روي داد و رومـانوس اسـیر و بـا دادن )  م١٠٧١اوت ( ۴۶٣القعـده  بود كه در منط

باني بـه نـام يوسـف  در كنار جیحون به دست قلعه) ١٠٧٢ دسامبر ١۴( ۴۶۵االول   ربیع٣٠آلپ ارسالن در . خراج آزاد شد
سیده و او ١٨ يـا ١٧الدين ملكشاه كـه  خوارزمي از پاي درآمد و فرزند جوان او جالل به سـلطنت ر  سـال بیشـتر نداشـت 

 .الملك را در وزارت خويش ابقا كرد نظام  ھمچنان خواجه
 الملك نظام ملكشاه و خواجه • 

 سـال ســلطنت كـرد و در ايــن دوره بـود كــه ٢٠بــه مـدت )  م١٠٢٧_  ١٠٩٢) (ق. ه۴۶۵_  ۴٨۵(الـدين ملكشـاه از  جـــالل
عني آلـپ ارسـالن و  ابوعلي ملقب به نظام  خواجه الملك از آنجايي كه وزير مقتدر و صـاحب اختیـار دو سـلطان نیرومنـد ي

نوان خطـاب مـى خواجـه : شـد سپس ملكشاه بود به تاج الحضرتین نــیز ملقـب شـد و در فـرامین سـلطنتي او بـه ايـن ع
گويـد كــه دولــت  الملـك مـى نظام ابن اثیر درباره اھمیت خواجه ). تاج الحضرتین(الملك طوسي  الدين ابوعلي نظام قوام 

سالگي بـه ســلطنت ايـران رسـید، خواجـه  زماني كه ملكشاه سلجوقي در سن ھفده. سلجوقي، الدوله النظامیه است
اگر زمان وزارت او را بـر خراسـان در زمـان حاكمیـت آلـپ ارسـالن بـر آن منطقـه نـیز در نظـر .  سال داشت۴٧الملك  نظام 

اگــر دوران وزارت مطلــق خواجــه . بــود) ديوانــي(الملــك داراي بیسـت و ھفــت ســال خـدمت اداري  نظـام  بگــیريم، خواجـه
سال و ٢٩(الملك را بر دربار آلپ ارسالن و ملكشاه به طور جداگانه محاسبه كنیم، او نزديك به سي سـال  نظام  ماه٧    (

غاز دوران ديـوان جه را در دسـتگاه سـلجوقیان كـه از سـن  حكومت كرد و اگــر آ شـود  سـالگي آغــاز مـى ٢٠سـاالري خوا
ساالري كرد و امور اداري دولت  الملك به مدت پنجاه و ھفت سال ديوان نظام توانیم بگويیم كه خواجه  محاسبه كنیم مى

تجربـه  جھـت نبـود كـه ملكشـاه بـى بـى. سلجوقي را به خوبي اداره كرد و بوروكراسي را با تكنوكراسـي درھـم آمیخـت
كردم، تـو بـه منزلـه پــدر ھسـتى«: گفت الملك ھمواره مى خطاب به نظام » .من امور را از كوچـك و بـزرگ بـه تـو واگـذار 

مانع انجام ) خاتون تركان(رغم آن كه سوگند خورده بود كه وزير خود را ھمواره يار و پشتیبان باشد ولي به تحريك ملكه  به
الملك از عاقبت شوم وزراي ايراني آگاھي كامل داشـت، در خلـوت اشـعاري بـراي خـود  از آنجايي كه نظام. شد امور مى

كه دشـمنان او در دسـتگاه  او در ايـن اشـعار ايـن مطلـب را مـى. آوريم سرود كه چند بیت آن را در اينجا مى مى رسـاند 
بگذار به جبرئیـل / از سر بنه اين نخوت كاوسي را : ورزيدند ملكشاه با اھالي طوسي كه به وزارت رسیدند، دشمني مى

 پرطاوسي را 
 باز آر و دگر گاو مخوان طوسي را/ ھاي طرسوسي را  اكنون ھمه صوف

 معشوق زشت كشید بر روز قلم/ دم برزد دم  تا از شب من سپیده
 زيرا كه شب و روز نیايند به ھم/ شد آمدن نگار من اكنون كم 

 فرمانده روزگار فرمانبر اوست/ چنبر زلفي كه ماه در چنبر اوست 
 كین شوخ دلم به خون من باور اوست/ ترسم كه به ناگاه بريزد خونم 

سلطان بايـد ســلطنت كنـد نـه حكومــت، خواجـه  اولین وزيري كه در دستگاه سـلطنت بـر ايـن عقیـده پافشـاري كــرد كــه 
بیشتر نگران بود و بیـم آن داشـت كـه مبـادا ) ادارات دولتي(ھا  الملك بود، زيرا او از روابط میان غالمان دربار و ديوان نظام 

گويـد بـه نـديمان سـلطان ھرگـز نبايـد اجـازه داد كـه   مثـالً وي مـى. دربار ملكشاه در سازوكار دستگاه اداري مداخله كند
فقـط در . المقـدور انـدك باشـد شود بايـد حـتى ھا فرستاده مى اي كه از دربار به ديوان نامه. صاحب مقامات اداري گردند
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ھاي شفاھي پادشاه بايد احتیاطـي  در فرمان. مواردي كه مھمي پیش آيد بايد از غالمان فقط به عنوان پیك استفاده كرد
بـار  آنھا به اجرا گذاشته شود، الزم اسـت يـك  در ارسال آنھا بايد نظارت كرد و پیش از آن كه مضمون. تمام مبذول داشت
 .ھا، آن را بر پادشاه عرضه كنند ديگر از طريق ديوان

خـورد كــه  افسـوس مـى) الحضـرتین تـاج(الملك ابوعلي حسن بن علي بـن اسـحاق طوسـي  الدين نظام سیدالوزرا قوم
قدم ماننـد خانـدان برمكـي، آل بويـه و  داري خردمندانه سالطین سلجوقي از آداب ملك اي كه از سوي امیران و وزراي مت

ستند خداونـدان ملـك را در  بـدين ترتیـب كاربـه.ورزنـد گرديد، اھمال مـى سامانیان رعايت مى دسـتان ايرانـي ھرگــز نتوان
پروردگان  شاه و دست خواجه براي آنكه بتواند ملك. خواستند بريزند و به آنھا شكل دلخواه دھند ھايي كه خود مى قالب

خواست بريزد و حكومت را مختص وزيران بنمايد، از میان دوازده تن از فرزندانش كـه بـراي  ھايي كه خود مى او را در قالب
رسـاند و بـه ايـن ترتیـب يـك   مشاغل اداري و ديواني تربیت كرده بـود در اقصـي نقــاط مملكـت بـه اسـتانداري و حكومــت

كه اكثر افرادش از بزرگان و فرزندان خواجه بودند را بر كشور مسلط نمـود تـا ) گر خاندان حكومت(» oligarchy«الیگارشي 
مى  عباس اقبال در مقدمه سیاسـت. حد دربار در امور بكاھد ھاي بى از دخالت در سـال آخـر سـلطنت «: نويسـد نامـه 

الملـك يعنـي  كه از بندگان خاصه سلطان بود و يكي از پسران خواجه نظام) رئیس پلیس مرو(شاه مابین شحنه مرو  ملك
شاه شكايت برد و خود بـه  الملك به سلطان ملك نزاعي بروز كرد، شحنه مرو از استبداد شمس» الملك عثمان شمس«

شاه سلجوقي از اين پیشامد در غضب شد و دو تـن از وزراي زيردسـت خواجـه را كــه . شاه آمد دادخواھي به حضور ملك
كـني و انـدازه خـود  خصم او بودند پیش او فرستاد و به او پیغام داد كه اگر تابع مني چرا فرزندان و اتباع خــود را ادب نمـى

خواجه از اين پیغام رنجیده و از روي تندمزاجي در جواب . خواھي بفرمايم دولت از پیش تو برگیرم داري، اگر مى نگاه نمى
الحق اين جـواب » .ھرگاه اين دولت برداري آن تاج بردارند. سلطان پیغام فرستاد كه دولت آن تاج به اين دوات بسته است

شـمارد و دوام و ثبـات آن را  رساند كه خواجه خود را بر دولت سلجوقي صاحب منتي عظیم مى سخت درشت بود و مى
شـاه بـر سـر ايجـاد  الملـك و ملـك دو برخورد ديگر نیز بین خواجه نظام. داند جز به وجود خويش به اساس ديگر قائم نمى

شاه رودرروي يكــديگر قـرار مـى . دھـد مدارس نظامیه و توسعه و تجھیز لشكر امپراتوري سلجوقي اين صدراعظم را با پاد
ھايي نائل گشته به او پیشنھاد كردند كه براي  الملك وقتي ديدند كه او در امور نظامي در كشور به پیشرفت رقباي نظام

شـاه بـه او القـا كــرده بـود كــه چـون  يكـي از مصـاحبین ملـك. تقلیل مخارج نظامي تدابیري بینديشد ولي او زير بـار نرفـت
خرج بیھـوده اســت . مملكت در امن و امان و آرامش است نگھداري چھارصد ھزار سپاھي و جیره و مواجب دادن به آنـان 

الملك بـه ايـن پیشـنھاد چنیـن  نظام. شود اگر اين عده را به ھفتاد ھزار تن تقلیل دھند، مبلغي توفیر و تفاوت مخارج مى
گر بـه چھارصــد ھـزار تـن مواجــب و جـیره مـى جواب مى سلطان اسـت ولـي ا یار بـا  ته اخت دھـد، خراسـان،  دھد كه الب

المقـدس ھمگـي در  روز، عراقین، پـارس، شـام، آذربايجـان، ارمنسـتان، انطاكیـه و بیـت ماوراءالنھر تا كاشغر، خوارزم، نیم
شـاه بفھمانـد كــه  خواھـد بـه ملـك خواجه با نام بردن مناطق مختلف ايران از كاشغر تا انطاكیه مى. تصرف سلطان است

نگھداري مملكتي به اين وسعت به ھمـان چھارصـد ھـزار نـیروي ارتـش نیازمنـد اسـت و بـه ايـن وسـیله سـلطان را قانـع 
ظامي ھمـت  زماني كه خواجه نظام.كند مى الملك در شھرھاي امپراتوري سلجوقي از مرو تا بغداد به تاسیس مدارس ن

خـاتون بـه خـاطر مخـارجي كــه بـراي تاسـیس اينگونـه مـدارس  گماشت، پادشاه ناپخته سلجوقي به تحريك ملكـه تركــان
كه خـرج  انگیزان از روي رشك به سلطان گفتند كه با ايـن پـول در آن موقع فتنه. گیرد كند، مورد مواخذه قرار مى مى ھـا 

جورجي زيـدان مـورخ . توان لشكري آراست كه قسطنطنیه پايتخت روم شرقي را بگشايد شود، مى تاسیس مدارس مى
خواجـه «: گويـد، خواجـه بـا صـراحت جوابـي بـه شـرح زيـر داد بـاره مـى مسیحي عرب از قــول مـورخین اسـالمي در ايـن

كرده و مـى الدين ملك الملك رو به سلطان جالل نظام اگـر بـر ضـد مـن . پسـرجان مـن يـك پیرمـرد ھسـتم«: گويـد شـاه 
شايد سـي دينـار بـراي خـود  گر بـر تـو بشـورند،  بشورند، پنج دينار ھم از خود نخواھم داشت و تو جوانكي ھستي كـه ا

. راني مشغول ھستي، نافرماني تو نزد خدا خیلي بیـش از فرمـانروايي تـو اسـت داشته باشي، تو شب و روز به شھوت
باشـد و  ھاشان در ازاي دو زرع مى گرم ھستي تیر پرتاب آنھا سیصد زرع است و شمشیر سپاھیاني كه تو به آن پشت

ام كه آنھـا را  ورده من براي تو سپاھیاني گرد آ. اند باشند و با ساز و آواز سرگرم شده مانند تو غرق عیش و عشرت مى
داري   زنــده رويــد ايــن لشــكريان بــه شــب ھمیــن كــه تــو و ســپاھیانت شــب بــه خــواب مــى.گوينــد ســپاھیان شــب مــى

 .گويند دارند، تو را از جان و دل دعا مى ساز برمى خیزند، دست راز و نیاز به درگاه خداي چاره برمى
الملـك را شـنید، پسـنديد و  شـاه كـه ايـن حــرف نظـام ملك» .ايد بركت دعاي آنان خوش و خرم مانده«تو و سپاھیانت از 

خواست كه فرزند خردسال خود محمـود را بـه عنـوان ولیعھـد انتخـاب  شاه مى خاتون زوجه ملك خاموش شد چون تركان
خـاتون بـه اتفــاق  از ايـن جھــت تركـان. خـاتون موافــق نبـود با ايـن تصـمیم تركـان  الملك در صورتي كه خواجه نظام. نمايد

آنان ضمن تماس محرمانه با يكي از اعضاي فرقه . الملك را طراحي كردند الملك كه وزير او بود توطئه قتل خواجه نظام تاج
در )  م١٠٩٢( ۴٨۵الملك عــداوت داشـتند ترتیـب قتـل خواجــه را دادنـد و او در شـنبه دھـم رمضـان  اسماعیلیه كه با نظام

سفري به نھاوند و به روايتي ديگر در صحنه نزديك كرمانشاه به وسیله يكي از فدايیان اسماعیلیه به نام ابوطاھر اراني با 
ً   كوچه) محله كران(گويند كه جنازه او را به اصفھان منتقل كرده در محله احمدآباد . كارد به قتل رسید دارالبطیخ كه سابقا

لك. گفتند دفن شده است الملك مى تربت نظام فات يافـت يك مــاه بعـد م به طـور مرمــوزي و اي  عـده. شـاه سـلجوقي 
 )شوال ھمان سال. (اند شاه را مسموم ساخته الملك، ملك اند كه غالمان نظامیه به انتقام خون مخدوم خود نظام گفته

فاق افتـاد چنیـن مـى دسـتور و : گويـد امیر معزي شاعردربار سلجوقیان در اشاره به اين دو واقعه كه به فاصله يـك مـاه ات
گـر كشـتن / بس دل كه شدي ز مرگ شاھنشـه ريـش/ بردند و مصیبتي نیامد زين بیش/ شھنشه از جھان رايت خويش 

 .دستور نبودي در پیش
 : گويد كند و مى يكي از گويندگان آن زمان از قتل خواجه اظھار تاسف مى

 فام شود  سفیدروي مروت سیاه/ الملك عجب مدار كه از كشتن نظام
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 ھزار سال ببايد كه تا خردمندي میان اھل مروت چو او نظام شود
 :باره گويد شاه بود باز در اين امیر معزي كه امیرالشعراي دربار ملك

رفت در يك مه به فردوس برين دسـتور / تا تھي شد دولت و ملت ز شاه دادگر/ خطر شد كار ملت با خطر شغل دولت بى
كس نداند تا كجا خواھد رسـید / شد جھان پرشور و شر از رفتن دستور و شاه/ شاه برنا از پس او رفت در ماھي دگر/ پیر

 قھر يزداني ببین و عجز سلطاني نگر / كرد ناگه قھر يزدان عجز سلطان آشكار/ اين شور و شر
صفھان بـه تخـت  شاه زوجه پادشاه يعني تركان الملك و ملك بعد از مرگ نظام سر خردسـال خـود محمـود را در ا خاتون پ

خـاتون  الملك را كه ھمدست تركـان شاه كه از زن ديگر بود، اصفھان را محاصره كرد و تاج بركیارق پسر ارشد ملك. نشاند
پـس از فـوت . خـاتون پانصـد ھـزار دينـار بـه او داد كــه از تســخیر اصـفھان منصـرف شـود تركـان. بود دستگیر كرد و كشـت

الملـك را   ه ق اصفھان را گرفت و بر تخت نشست و پسـران خواجـه نظـام۴٨٨خاتون و پسرش محمود، بركیارق در  تركان
سیدند، مـى به وزارت برگزيد و بدين ترتیب با كشته شدن نظام تـوان  الملك به علت آنكه فرزندانش به وزارت سلجوقیان ر

 .الملك ادامه يافت مشي سیاسي نظام گفت كه شیوه و خط
 الملك ادامه وزارت فرزندان و خاندان نظام

ست كـه وزيـر و صـدراعظم  خواجه نظام الملك معتقد بود چنانچه فرزندان وزرا براي كارھاي ديواني شايسته باشند بھتر ا
یل خـود و در قالبـي  ش او به اين علت با ھدف آنكه رو. دار مشاغل ديواني باشند عھده ھاي شاه سلجوقي را مطابق م

خاص بريزد كه برابر اھــداف خـودش و در جھــت منـافع كشـور باشــد، فرزنـدان خـود را بـه حكومـت شـھرھاي بـزرگ ايـران 
ند از شـمس. گماشت الملـك والـي مـرو،  نظـام بـن  الملـك عثمــان او دوازده فرزند داشــت كـه مھمـترين آنـان عبـارت بود

ھـا  كـرد ممكـن بـود سـال زماني كه خواجه فرزندان خود را مامور واليات مى. الملك حاكم بلخ الدين منصوربن نظام جمال
كرد كه  كرد و آرام و قرار نداشت، به پسران خود نیز سفارش مى الملك كه شب و روز كار مى   نظام  خواجه. آنھا را نبیند

ھا نديده بود و به ايـن  وقتي كه يكي از پسران خود را به حكومت يكي از شھرھاي ايران فرستاد، او را سال. چنین باشند
زيرا بقال بامداد بـه دكـان . تر است به خدا زندگي بقاالن و عیش ايشان از من خوش«: جھت بگريست و به حاضران گفت

دل  آيد و شبانگاه به خانه رود و رزقي با اھل و عیال خويش بخورد و فرزندان پیش او جمع شوند و او بـه ديدارشـان خـوش
كاب  باشد و من به اين سن رسیده چند نوبت معدود پسر خود را ديده شاق اسـفار و ارت مل م ام و عمـر عزيـز مـن در تح

فراھم كـردن لشــكر و خــدم وحشـم اسـت و بـا ايـن ھمـه  اخطار مى كت و  گذرد و شب و روز من مسـتغرق مصـالح ممل
مه » .كاشكي از دشمنان و حسودان ايمن بودمى شخصي حكايت كرد كـه مـن در مجلـس خواجـه بـودم در وقـتي كـه ھ

شاه منشاء اثـر بودنـد   از میان فرزندان او كه بعد از مرگ ملك. اقطار و ممالك در تصرف داشت و سلطان مطیع تدابیر او بود
شــاه و ســه فرزنــد ديگــر او ماننــد فخرالملــك بــن  الملــك وزيــر محمــدبن ملــك عبــارت بودنــد از ضــیاءالملك احمــدبن نظــام

 .الملك كه به وزارت بركیارق رسیدند الملك و مويدالملك عبیدهللا بن نظام بن نظام   الملك، عزالملك حسین نظام
كه نوادگــان خواجــه نظـام. سـنجر ھـم رســید فخرالملك عالوه بر وزارت بركیارق به وزارت سـلطان الملـك  اوالد فخرالملــك 

توان از صدرالدين و ناصـرالدين طــاھر وزراي ســنجر سـلجوقي  بودند، وزارت را در خاندان خود حفظ كردند و از بین آنان مى
فظ  خواجـه نظــام. االسالم نـیز بـه وزارت سـنجر رســید الملك يعني شھاب نام برده و حتي برادرزاده نظام الملـك بـراي ح

حت  مصالح مملكت ايران، حتي صفیه دختر خود را به عقد يكي از وزراي خلیفه عباسي درآورد تا دربار خلیفه را ھمـواره ت
لت از جانـب پـدرش در دربـار » زلیخا«الملك  دختر ديگر نظام. نفوذ خود نگه دارد نیز در عزل و نصب وزرا و گردانیدن امور دو

الملـك و فرزنـدان  در سـايه تـدبیر نظـام. ھـا بگـیرد كرد تا جلـو نفــوذ زنـان دربـاري را در عـزل و نصـب شاه نظارت مى ملك
ساالر او بود كه مرزھاي سلجوقیان كه از كاشغر تا درياي مرمره، از درياچه آران و قلل جبال قفقاز و دريـاي سـیاه از  ديوان

فظ مــى ھـاي سـوريه در جنـوب امتـداد يافتـه بـود بـه نحــو شايســته فـارس و بیابـان شمال گرفته و تا خلیـج . شـد اي ح
پدر بـه پسـر بـه ارث برسـد، چــون از دوره  نظام شاھي بايـد از  قام پاد ند م ھم مان الملك عقیده داشت كه شـغل وزارت 

 .اند مانند جیھاني، بلعمي، عتبى پیشه وجود داشته سامانیان چند دودمان وزارت
 الملك نظام  مشي خواجه ھا و خط انديشه• 

و بـاالخره ) دسـتورالوزراء(الملـك  نامه، از كتاب وصـاياي نظــام توان از خالل سیاست ھاي سیاسي خواجه را مى انديشه
نامـه  دربـاره سیاسـت) جلـد دوم( تـاريخ ادبیـات ايـران ١١٩هللا صفا در صفحه  استاد ذبیح. مشي سیاسي او دريافت خط
لیكـن از روي آن . نامه براي عنوان نمودن اوضاع اجتماعي زمان، از جمله كتب سـودمند اسـت كتاب سیاست«: گويد مى

الخصـوص در نیمـه دوم قـرن پنجـم كـه ھنـوز دوره رفــاه و  توان اوضاع اجتماعي ايران را تا اواخر قرن پنجم و على فقط مى
الملك در كتاب خود از بعضي رسـوم اجتمـاعي و  با اين حال نظام. شده دريافت يكي از ادوار خوب تاريخ ايران شمرده مى

شكايت دارد و نـیز از  ست،  مقررات اداري كه در زمان او متروك مانده و مورد استقبال پادشاھان سـلجوقي قـرار نگرفتـه ا
الملـك از  كند و از اين روي نظام اظھار ناخشنودي مى شده،  ھا كه به وسیله سالطین و غالمان مى رسمى برخي بى

ھايي درباره نحوه  نامه داستان در كتاب سیاست» .دانست كه اين كار به كجا خواھد انجامید ترسد و نمى چشم بد مى
حو شايسـته كـار گمـاردن، كاربـه  و شرايط بـه صیه آنھـا بـه عـدل بـه ن ست دسـتان حكومـتي و تو . اي گنجانیـده شـده ا

ستاند و  الملك عقیده داشت كه پادشاه را چاره نیست از آن كه ھفته نظام اي دو روز به مظالم نشـیند و داد از بیــدادگر ب
اين وزير كاردان معتقد بود كه سلطان بايد در ھـر شــھري . واسطه سخن رعیت را به گوش خود بشنود انصاف بدھد و بى

لوم گردانـد ضي، محتســب و رعايـا از خــرد و بـزرگ وي را مع او بـرخالف . مردي خداترس را مامور كند و از احوال عامـل، قا
دانست ولـي شـرط  دانست، خواجه علم و دانش را از شرايط الزم مى افالطون كه فقط دانشمندان را اليق حاكمیت مى

گويد كه خداي تعالي در ھر عصر و روزگاري يكي را از میان خلــق برگزيـده اسـت و او را بـه ھنـر  او مى. كافي، عدالت بود
سلطان بايد چنــان حـوزه حكومـتي را بـه نظـم بیارايـد كــه مـردم بتواننــد بـا اطمینـان و .  فرمانروايي آراسته گردانیده است

عدل و داد اسـت. احساس امنیت در پي حرف و مشاغل خود بروند عدل . ھـدف حكومـت دنیـوي پـر كـردن زمیـن از  ايـن 
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خود موجـب اسـتواري اركـان دولـت  مى جاي  بايست با نشاندن ھركس در جاي شايسته خود حاصل آيد كه ايـن نـیز در 
 .است
و براي اثبات گفته خود خـبري را .  كند كه روزگار نیك آن باشد كه در آن روزگار پادشاھي عادل باشد الملك تاكید مى نظام

شكر و رعیـت مى) ص(از پیامبر اكرم  قوت سـلطان و صـالح ل . آورد كه آن وجود متعالي فرمودند، عـدل عـز ديـن اسـت و 
بـه ھـر «: نويسـد دانـد و مـى خواجه از جمله شروط سیاست را در ھر شھر به پرسیدن حال عامل، قاضي و شحنه مـى

او . شھري نگاه كنید تا آنجا كیست كه او را بر كار دين شفقتي است و از ايزد تعالي ترسان است و صاحب غرض نیسـت
خواجه عـدالت را در ».را بفرمايید كه امانت اين شھر و ناحیت در گردن تو كرديم و آنچه ايزد تعالي از ما پرسید از تو پرسیم

شود آن مى گويـد كــه پادشـاھان بیـدار و  او مـى. داند كه شغلي متناسب با شعور و عقل و درايت ھر كس به او واگـذار 
اگر دو شغل يـك مـرد . ھرگز دو شغل يك مرد را نبايد فرمود و يك شغل دو مرد را. وزيران بايد ھشیار به ھمه روزگار باشند

را بدھند، ھمیشه از اين دو شغل يكي برخلل باشد از جھت آن كه اگر مرد در اين شـغل بـه واجـب قیـام كنـد در آن ديگـر 
اگر در آن شغل به واجب قیام كند در اين شغل به ھمه حال تقصـیر و خلـل راه يابـد و چـون نیـك . شغل خلل و تقصیر افتد

دنبـال انديشـه  الملـك بـه چون خواجــه نظـام.  نگاه كني ھر آن كس كه او دو شغل دارد ھمواره ھر دو شغل بر خلل باشد
نامه، پادشـاھان را در كــانون تحلیـل  سیاسي ايرانشھري و برپا داشتن سنن ايران باستان بود، در نوشتن كتاب سیاست

شـاه قــرار گــیرد و شـاه  گويد تا مـورد پسـند ملـك ھايي از ملوك عجم مى سیاسي خود قرار داد و به زبان ساده داستان
كه سـنت ھدف او از بیان شرح عبرت. سلجوقي مطابق آن عمل كند كه  آموز كارھاي ملوك عجم ايـن اسـت  ھـاي نیكـو 

اگــر ھمــه . كــالم او نــه ســبب ســوز بلكــه ســبب ســاز بــود. مبتــني بــر عــدل و انصــاف بــود بــه شــاه ســلجوقي بفھمانــد
سي او را در سـه  ھاي او را مورد بررسي قرار دھیـم مالحظـه  نامه و گفتارھا و روش سیاست كنیـم و دكـترين و تـز سیا

جه گرايـي، ديـن و شـريعت و علـم و دانـش در قالـب عـدل و داد قــرار دھیـم، نیـم عامل عقل   رخ فلســفه سیاسـي خوا
سعت ايـران را بـه دوره . گـیرد نظر مـا قـرار مـى الملك پیش نظام تیـغ و شمشـیر آن سـلجوق و قلـم خواجـه و تـدبیر او و

كشـید دولـت / تو آن خجسته وزيري كه از كفايـت تـو: جھت نبود كه امیر معزي درباره خواجه گويد بى. ساسانیان رسانید
 .شده است كلك تو با تیغ شھريار قرين/ تو آن ستوده مشیري كه در فتوح و ظفر/ سلجوق سر به علیین

 نامه فرازھايي از موضوعات سیاست• 
سبب چه بود كه پادشاھي آل ساسان ويران گشت و تو تدبیرگر آنھا بودي و امـروز تـرا بـه تـدبیر و : بوذرجمھر را پرسیدند

ھاي «: بوذرجمھر جـواب داد. خرد و دانش در ھمه جھان ھمتا نیست سـبب دو چـیز بـود يكـي آن كـه آل ساسـان بـر كار
من بـا زنـان و كودكـان  كه مـردان بـزرگ را بـه كارھـاي كوچـك و سـركار  بزرگ، كارداران كوچك و نادان گماشتند و ديگر آن 

 ».افتاد
••• 

ھت نـان دادن و مھمـان را ايزد تعالي مـى) ع(حضرت ابراھیم  ھت ســخاوت و  سـتايد از ج دوسـتي و حـاتم طـايي را از ج
دوستي و تن او را خداي عزوجل بر آتش دوزخ حرام گردانید و تا جھان باشد از جوانمردي او گويند و انگشـتري كـه  مھمان

تـا قیامـت از شـجاعت و جوانمـردي او . اي چنــد را كــه سـیر كـرد در نماز به سـائلي داد و گرســنه) ع(امیرالمومنین علي 
 .خواھند گفت

••• 
. روي بود، بیني بلند داشت و كوسه بود و چون در جواني مدام گل خورده بود، زردچھره بـود سلطان محمود غزنوي زشت

چون روي نیكـو نـدارم و مـردم حكمـران  وقتي در آينه خود را نگريست، گفت مى كه مردمـان مـرا دوسـت ندارنـد،  ترسم 
. گـیر تـا مـردم تـو را دوسـت گیرنـد يكي از مالزمان به او نصیحت كرد و بـه او گفــت زر را دشـمن. نیكوروي را دوست دارند

پس محمود دست به عطا دادن و خیرات كردن » .ھزار معني و فايده در زير اين سخن است«: محمود را خوش آمد و گفت
ھر «: عاقبت محمود گفت. از اين جھت مردم او را دوست گرفتند و ثناگوي وي شدند. برگشاد تا من دست از زر بداشـتم 

 ».دست آمد دو جھان مرا به
••• 

عام شـكايت كردنـد و گفتنـد كـه . در روزگار عمربن عبدالعزيز قحط افتاد و مردم در رنج افتادنـد عرب از نايـافتن ط قومـي از 
اگـر از آن . اين مال يا از آن توست يا از آن خـداي تعـالي و يـا از آن بنـدگان خــداي اسـت. المال تو است واجب ما اندر بیت

اگر از آن تو است به ما صـدقه . بندگان خداوند است، از آن ما است و اگر از آن خداي است، خداي را به آن احتیاج نیست
گي بـرھیم اگر از آن ما است به ما ارزانى. دھندگان را جزاي خیر دھد كن كه خداي تعالي صدقه عمربـن . دار تا از ايـن تن

كه شـما گفتیـد نم  ھـم در سـاعت فرمـود تـا . عبدالعزيز را دل بر ايشان بسوخت و آب در چشـم آورد و گفـت ھمچنیـن ك
چنانكه سخن خود » رويد؟ اي مردمان كجا مى«: آنھا چون خواستند بروند، عمربن عبدالعزيز گفت. خواسته ايشان برآورند

پـس اعرابیـان روي . و آن بندگان خداي تعالي با من بگفتید، سخن من نیز با خداي تعالي بگويید و مرا به نیكـي يـاد كنیـد
 .خداوند با عمربن عبدالعزيز آن كن كه با بندگان تو كرد: سوي آسمان كردند و گفتند

••• 
شد از روشـنايي عــدل بـا اھـل ) ص(هللا  بن عمر گويد كه رسول عبدهللا شت سـراھا با كه دادكننـدگان را انـدر بھ فرمـود 

كت و  خويش و با آن كسان كه زيردست ايشان باشند و نیكوترين چیزي كه سلطان را بايد، دين درست باشد زيرا كه ممل
ھرگاه كه مملكت اضطرابي دارد، در دين نیز خلل آيد و بددينان و مفسـران پديــد آينـد و . پادشاھي و دين ھمچو دو برادرند

 .ھرگاه كه كار دين با خلل باشد مملكت شوريده بود و مفسدان قوت گیرند
••• 

خود بـر سـر خـوان نشســته بـود و جبـه) ع(بن علي روزي حسین اي از ديبــاي رومـي پوشـیده بـود و دسـتار  بـا اصــحاب 
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قضا را كاسه . اي خوردني در پیش او بنھد و باالي سر او ايستاد غالمي خواست كه كاسه. نھايت نیكو بر سر داشت بى
غـالم . علي آمد و دسـتار و لبـاس آن حضـرت را از خوردنـي آلـوده كــرد از دست غالم رھا شد و بر سر و دوش حسین بن

علي رو به غالم كرد و  بن اما حسین. او را ادب خواھد كرد) ع(كرد كه حضرت حسین زده ايستاده بود و خیال مى خجالت
ھمـه حاضـران از حلـم و بزرگــواري . و سپس فرمود اي غالم تو را آزاد كـردم» والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس«فرمود 
نامه با ھدف استقرار عدل و بخشش و مروت است  بخش عظیم سیاست. زده شدند در چنان وضعي شگفت) ع(حسین

ھـايي بـر سـبیل  بن احمدساماني و عضـدالدوله ديلمـي داسـتان از عدالت اسماعیل. و حكمرانان بايد از آن عبرت بگیرند
نامه براي آگاھي پادشاھان از مظالم حكام بالد، توصــیه  خواجه در سیاست. آورد سرمشق گرفتن پادشاه سلجوقي مى

كند كه منھیان و جاسوسان را در لباس درويشان و بازرگانان به اقصي نقاط كشور بفرستند تا با آگاھي از وضع مـردم  مى
ــند ــدالت بكوش ــترش ع ــم در گس ــع ظل ــى. و رف ــر م ــالم معاص ــي در اس ــاب انديشــه سیاس ــت در كت ــد عناي ــد حمی : گوي

 ».نامه در واقع در زمره اندرزنامه است سیاست«
 الملك خدمات اجتماعي و فرھنگي خواجه نظام• 

شـاه  ارسالن و ملـك ساله وزارت خود، در نظم امور كشور، دو پادشاه يعني آلپ الملك در طول خدمات سى خواجه نظام
دسـتگاه ديوانـي . ھا و مساجد بسیاري را بنا كــرد ھا، خانقاه را ياري داد و رباط و كاروانسراھاي زياد، مدارس، بیمارستان

فراد بـى الملك در اصفھان به جاي دربار ملك خواجه نظام كه بـه دادخواھـي، طلــب  شاه سلجوقي ملجاء ا شـماري بـود 
قاه بـه دســتگاه وزارت او مراجعـه مــى شغل و يا مساعدت در جريـان يكـي از . كردنـد ھايي جھت تاسیس مدرسـه و خان

الملك ازدحام  شاه سلجوقي عازم بغداد بود، شمار زيادي از سائالن و محتاجان بر درگاه نظام سفرھايي كه در ركاب ملك
رفـت، يكصـد و چھـل ھـزار دينـار بـراي رفــع  در ھر سفر كه به بغداد مى. كس را محروم نگذاشت الملك ھیچ نظام. كردند

كه ھمـواره بـراي عـزل خواجـه توطئـه مـى الملك ابوالغنائم وزير تركـان تاج. كرد احتیاج فقرا صرف مى كـرد، بـراي  خـاتون 
الملك سالیانه سیصدھزار دينـار  خواجه نظام«: گويد دھد، مى شاه مى الملك، طي گزارشي كه به ملك سعايت از نظام

ستان ) بازنشسـتگي(ھـا و كاروانسـراھا و حقـوق تقاعــد  خرج فقھا، صوفیان، دانشمندان، ساختن رباط پارسـايان و تھید
قويم ھجــرى) م١٠٧٩(ق .  ه۴٧١خواجه در » .كند مى شمسـي را بـراي  به حكیم عمرخیام نیشابوري سفارش كـرد تـا ت

ضان ٩ میالدي كـه مطـابق بـا ١٠٧٩ مارس ١۵لذا خیام به كمك رياضیدانان و منجمین . مملكت ايران ترتیب دھد  و ۴٧١ رم
. شمسي طبق اين تقويم رسمیت يافت  ھجرى۴۵٨مصادف با اعتدال ربیعي بود، تقويم ايران را اصالح كرد و اول فروردين 
 .شمسي است طبق اين سالشمار روز اول بھار ھر سال، اول فروردين سال ھجرى

الملـك بـه غــیر از تاسـیس  كرد، شايد خواجــه نظــام چنانچه سیستم حسن صباح براي او در مملكت مزاحمت ايجاد نمى
یه، مـى جه كشـور تــا آنجــا كـه  خواجـه بــراي صـرفه. توانسـت خـدمات بیشـتري انجــام دھـد مـدارس نظام جويـي در بود

اما به . داد شاه به شعرا پول مى كرد ولي ملك توانست از دادن پول به شاعران در دستگاه ديواني خود ممانعت مى مى
امـا در عـوض . پرداخت الملك در حق شعر اعتقاد نداشت و به ھیچ شاعري پول نمى عروضي، خواجه نظام گفته نظامى

ساجد مـى  جويي مى اي كه از اين طريق صرفه بودجه يعـني چھارسـال ) م١٠٨٨( ۴٨١در سـال . كـرد كرد، خرج تعمیر م
تـرين گنبـد  قبل از آنكه خواجه به وسیله طرفداران حسن صباح ترور گردد، مسجد جامع اصفھان را تعمیر كلي كرد و بزرگ

ھاي محل نمـاز كـه  سردر مسجد و مدخل. الملك است اين مسجد از شاھكارھاي خواجه نظام. آجري را روي آن ساخت
ماري سـلجوقي   متر ارتفاع دارد را با كاشي و معرق٢۵يكي از آنھا در حدود  ھايي مزين كرد كه نمونه بـزرگ و جالـب مع

قمري  اين مسجد قبل از خواجه بنا شد و او آن را به صورت زيبايي درآورد و بعد از قتل خواجه تا قرن ھشتم ھجرى. است
 .به وسیله حكام و فرمانروايان مختلف تعمیر شد

.  ه ۴۶۵خواجـه از ســال . الملك بناي مدارس نظامیه در نقاط مختلف ايران اسـت ترين خدمت فرھنگي خواجه نظام بزرگ
توانست مدارسي تحت عنوان نظامیه، در شھرھاي بلخ، نیشابور، ھرات، اصفھان، )   م١٠٩٢. (ق.  ه۴٨۵تا )  م١٠٧٢. (ق

 ١٠۶۵. (ق.  ه ۴۵٧ترين آنھا مدرسه نظامیه بغداد بود كـه بنــاي آن در  آمل، موصل و بغداد بنا كند كه باشكوه بصره، مرو، 
ھاي ديگـر كـه  با توجه به تاريخ ساخت اين مدرسه و نظامیه. به پايان رسید) م١٠۶٧. (ق.  ه ۴۵٩آغاز شد و در سال ) م

توان به اين موضوع پي برد كه كشور پھنـاور ايـران در قـرن يـازدھم میـالدي در  در واقع در حكم مدرسه و دانشگاه بود مى
ھـاي آكســفورد و كمـبريج در  زمینه ساختن دانشگاه و مدارس عالي يك تا دو قرن از اروپا جلوتر بوده است زيـرا دانشـگاه

پلیـه و پـاريس در  ھـاي مــون دانشـگاه.  میــالدي بنـا شـده اسـت١٢٣١ میالدي و ١٢١۴ھاي  انگلستان به ترتیب در سال
 بنـا ١٢٢٩ میـالدي و بولونـي در ١٢٢۴ھاي ناپل در  اند و دانشگاه  میالدي ساخته شده١٢٠٠ میالدي و ١٢٢٠ھاي  سال
ھاي نظامیه، اولین مدارسي بودند كه با قوانین خاص و واحـد در سرتاسـر كشـور ايـران اداره  مدارس و دانشگاه.اند شده
روزي بـوده و  اين مدارس شـبانه. شدند الملك انتخاب مى شدند و اساتید و مدرسان آن با ابالغ رسمي خواجه نظام مى

الملك موقوفـات زيـادي  براي اداره اين مدارس، خواجه نظام. اند كرده مقرري و شھريه دريافت مى) طالب(تمام شاگردان 
ترين آن نظامیه بغـداد بـود  از میان مدارس نظامیه، مھم.شد را تعیین كرد كه از درآمد آنھا مواجب دانشجويان پرداخت مى

. از اساتید بزرگ اين مدرسه امــام محمـد غزالـي بـود. بنا گرديد) شنبه بازار سه(الثالثا  كه در شرق دجله در محله سوق
اوحدالـدين انــوري، رشـید وطـواط، . ترين شعرا و دانشمندان و فالسفه زمان بودند شاگردان مدارس نظامیه در رديف بزرگ

الملـك از ثـروت  بـراي سـاختن مـدارس نظامیـه، خواجـه نظـام. التحصیالن مـدارس نظامیــه بودنـد جامي و سعدي از فارغ
 .شخصي خود فقط دويست ھزار دينار خرج كرد

شجويان مـدارس نظامیـه پرداخــت مـى«: نويسـد جرجي زيدان مـى شـد سـالي ھشتصـدھزار دينـار  مقـرري كــه بـه دان
ايـن مـدارس صـاحب .ھـزار دينـار در سـال بـود التدريس اساتید در مدرسـه نظامیـه بغـداد در حــدود پـانزده حق» .شد مى

اسـتاد مھريـن . شـد گفتند با حكم رسمي رئیس مدرسه انتخاب مى مى» خازن«بود و كتابدار را كه ) كتابخانه(دارالكتب 
الملك در حـدود سیصـدھزار سـكه طـال بـه نـرخ آن زمـان  نويسد كه خواجه نظام شوشتري در كتاب تاريخ ادبیات خود مى
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گونه مدارس بايد گفت كه استاد در مجلـس درس  در مورد كیفیت تعلیم و تربیت در اين. صرف ساختن مدارس نظامیه كرد
به شاگردان كه به صــورت دايـره. زد تكیه مى» كرسى«در روي سكويي به نام  شكل رو روي اســتاد نشسـته بودنـد  اي 

ين دانشـگاه . ديد گرفتند كه استاد چھره ھمه را مى طوري قرار مى) حلقه درس( نظامیـه (براي اولین بار ھـر اسـتاد در ا
حال . كرد و اين كار جـزء تشـريفات تـدريس بـود استفاده مى) طیلسان) (جامه گشاد(ھنگام تدريس بايد از ردا ) بغداد در 

ین سـنتي  شـود و در تمـام دانشــگاه التحصیلي استفاده مـى ھاي فارغ حاضر كه از رداي گشاد در جشن ھـاي دنیـا چن
 .پابرجاست در واقع تقلیدي است از لباس طیلسان شرقي كه در مدارس نظامیه ايران مرسوم بوده است
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