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 مقدمه
_وترين منابع شـناخت سـاختار سياسـي از مهم،توسيالملك واجه نظامخكتاب سياستنامه

الملـك ايـن كتـاب را زمـاني خواجه نظـام. آيداجتماعي ايران قرن پنجم هجري به شمار مي

كه ديگر  و مخالفان او توانسته بودند ميان چندان نوشت و نفوذ سياسي نداشت خواجـه قدرت

و كدورت ايجاد كننـد   نامـه بـا آن كـه در ظـاهر نـوعي سياسـت.و سلطان ملك شاه اختالف

و گاهي مستقيم، بيـانگر كاسـتي به گونه؛ اداري است-_سياسي نامهروش هـاي اي غيرمستقيم

و حكومت سلجوقيان نيز هست . موجود در نظام سياسي آن روزگاران

م وزارهالملك در دور خواجه نظام و ناسب بـاتت خود سعي فراوان كرد تا ساختاري اداري

اي تركـان سـلجوقي چنـدان چند خاسـتگاه قبيلـه عظمت امپراتوري سلجوقي طراحي كند؛ هر 

و نظام  ت ملـوك پذيراي قواعد خشك و در حقيقت نوعي حاكميـ الطّـوايفي در عـصر مند نبود

كه اين امر با تمركز قدرت ناسازگار .ي داشتسلجوقي وجود داشت

به طور كامل مورد پذيرش رهبران ترك قـرار نگرفـت ؛ پادشاه به عنوان حاكم مطلق دولت

كه آنها امپراتوري را ملك طلق كلّ اعضاي خانواده بـه حـساب مـي  ايـن مفهـوم. آوردنـد چرا

به حساب مي قبيله كه در واقع نوعي اتحاديه سست  در سرتاسـر عهـد سـلجوقيان بـه؛آمـد اي

شدي وسيله به اعـضاي كوچـكواعضاي مختلف خاندان سلجوقي زنده نگه داشته تـر اياالت

الملك فساد را در ابعاد گوناگون مـديريتي خواجه نظام.)19-1363،20،كلوزنر(دشخانواده واگذار 

و. كندجامعه مطرح مي  از ديدگاه خواجه، شخص شـاه، وزيـر، كـارگزاران حكـومتي، نظاميـان

. فساد موجود در جامعه نقش دارندقاضيان، همگي در 

و با بررسي كتاب سياستنامه مـي تـوان فـساد را در چهـار حـوزهي سياسـي، اداري، دينـي

: اجتماعي بررسي كرد

 فساد سياسي.الف
و اساساَ كتاب براي بهبود بخشيدن بيش به اين حوزه تعلّق دارد ترين حجم كتاب سياستنامه

مي. استبه اوضاع اين حوزه نوشته شده  :داندخواجه فساد سياسي را منبعث از عوامل متعدد

 شخص شاه-1
ويالملك براي شاه، نقش خواجه نظام  عمـده از فـسادي بخـش داردداعتقـا ويژه قائل است

و غفلت وي پديـد مـي به واسطه شخص شاه و شـيوه. آيـد موجود در جامعه شـخص پادشـاه

كه نظام حكومت واداري وي از مواردي است لملك در كتاب سياسـتنامه بارهـا بـدان پرداختـه

و تيز به آن وارد كرده استيانتقادات  خـداي يـك هيچ گناهي نيـست نزد«: بودوي معتقد. تند

)1369،49،الملكخواجه نظام(»تر از گناه پادشاهانتعالي بزرگ
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كه خداوند در اختيار شخص برگزيده خـو د قـرار از ديدگاه خواجه حكومت، نعمتي است

و از اين رو شناختن قدر نعمت، نگاه داشت رضاي خداوند است مي .)6: همان(دهد

و تـصريح نظام الملك معتقد است سبب ستم كارگزاران بر مردم، بيدادگري پادشـاه اسـت،

و از ميان رفتن حكومت است مي و ويراني جهان كه پيامد بيدادگري، خشم خداوند چون»:كند

و شاه بيدادگر باش  و كفـران نعمـت آرنـد و خداي را فراموش كنند د، لشكر همه بيدادگر شوند

و خشم خداي در ايشان  بس. هر آينه خذالن بهو و ايشان كه جهان ويران شود روزگار برنيايد

و ملك از آن خانه تحويل كند )50:همان(»سبب شومي گناهان همه كشته شوند

پ خواجه نظام و معيار كـارگزاران حكـومتي اسـت؛ از الملك معتقد است شخص ادشاه الگو

و معتقد اسـت رفتـار شـخص شـاه، تـأثير  و انصاف پادشاه تأكيد كرده اين رو بارها بر عدالت

مي  و اين رابطه از ديدگاه نظامفراوان بر كردار زيردستان ي مـستقيم اسـت؛االملك رابطهگذارد

. اعمال پادشاه باشدتواند نشانگر يعني عملكرد كارگزاران نيز مي

، حاكم راسـت« و در كارها بيدار بودي ، چـون حـاكم اگر پادشاه را عدل بودي رو بـودي

كي عادل است، بل غافل است راست )91:همان(رو نيست، پادشاه

و« و طمـع از محـال كه اول انصاف از خويش بدهد تا همگنان منـصف شـوند والي بايد

.) 292:همان(»ناواجب ببرند

و مبارزه با ستمگران در جامعه مـي الملك وظيفه نظام دانـد اصلي پادشاه را گسترش عدالت

مي  شناختن قدر نعمت«:داندو اين امر را نوعي سپاسگزاري از خداوند در قبال واگذاري قدرت

و رضاي حق سبحانه اندر احساني  ايزد تعالي پادشاهان را، نگاه داشت رضاي اوست عزّ اسمه،

كه ميان ايشان گسترده آيدباشد و عدلي .)6:همان(»كه با خلق كرده شود

و نظام به تمام احوال مملكـت از وظـايف پادشـاه اسـت كه رسيدگي الملك معتقد است

و لشكر«:شخص شاه بايد بر تمام امور نظارت داشته باشد   واجب است پادشاه را احوال رعيت

و و اندك و نزديك خويش پرسيدن نه چنين كند عيـبو دور و اگر چه رود داشتن،  بسيار آن

و دسـت درازي كـه در مملكـت و گوينـد فـسادي و ستمكاري حمـل نهنـد و بر غفلت  باشد

مي مي مي داند يا نمي رود، يا پادشاه و منع نمي داند؛ اگر و آن را تدارك كنـد، آن اسـت كـه داند

و  به ظلم رضا داده است و و كـم اگر نميهمچون ايشان ظالم است و داند، پس غافل است دان

.)75:همان(اين هر دو معني نه نيك است 

خواجه معتقد است شاه عالوه بر آن كه از طريق نمايندگان خود بايد از امور آگاهي يابد،

و دادگـري نمايـد  و سـخن آنـان را بـشنود : الزم است به طور مستقيم نيز با مردمان ديدار كند

پ« و چاره نباشد و داد از بيـدادگر بـستاند كه در هفته دو روز بـه مظـالم بنـشيند ادشاه را از آن

بي  و سخن رعيت بشنود . واسطه انصاف بدهد چون اين خبر در مملكت پراگنـده شـود كـه...
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و دادخواهان پيش مي مي خداوند عالم، متظلّمان و در هفته دو روز سخن ايشان و خواند شـنود

م  و دست دارد، همهيظالمان را شكسته و كس نيـاردي ظالمان بشكوهند هاي ايشان كوتاه شود

.)9:همان( بيداد كردن از بيم عقوبت او 

پيرايـه باشـد؛ زيـرا اگـر بـه صـورت وي معتقد است ديدار پادشاه با رعاياي خود بايد بـي

و چون پاد«:گذارند تا دادخواهان با شاه ديدار كنند اي نمي تشريفاتي باشد، عده  شاه جايي نشيند

و پرده  و دربند ، صاحبآن جا با دهليز و دار بود و سـتمكاران، مظلومـان را بـاز دارنـد غرضان

.)10:همان(پيش پادشاه نگذارند 

و شخص شاه انجام نگيـرد، بـسياري الملك بيان مي نظام كه اگر اين ديدارها ميان مردم كند

مي  و ستمگران جـسور مـي از امور مختل از تنـگ بـاري پادشـاه، كارهـاي مـردم«:دنـدگرشود

و  و لشكر آزرده شود و عام پوشيده ماند و احوال خاص و اهل فساد دلير گردند فروبسته شود

.)147:همان( در رنج افتد

مي از مجموع سخنان خواجه نظام  در غم تـالش سـي سـاله بـر توان نتيجه گرفت كه الملك

و مقام صدارت، نتوانسته است نظام ادار و مـديريتي منـسجم در جامعـه آن روز پديـد آورد ي

و فصل مي به دست شاه حلّ و كارگزاران حكومتي فقط اسشبسياري از امور مردم .تده

 فساد وزير-2
مي از ديگر مواردي كه از ديدگاه خواجه نظام  عملكـرد؛دشوالملك موجب فساد در جامعه

كه رفت. نارواي وزير است از بـسزا در ايجـاد چهـرهيار وزير تأثيروي معتقد است اي شايـسته

و هر پادشـاهي كـه او بـزرگ«: پادشاه دارد  و نيكو سيرت گرداند وزير نيك، پادشاه را نيكونام

مي  و تا قيامت نام او به نيكي و بر جهانيان فرمان يافت كه وزيران نيك شد برند، همه آن بودند

.)217:همان( داشتندي

و الملك تأ نظام و در حقيقت اهل سنّت بـودن وزيـر دارد كيد فراوان بر نيكو اعتقادي وزير

و بزرگ  و نسب  وزيـر«:دانـد زاده بودن را از ديگر شرايط وزارت مـي در كنار آن، داشتن اصل

و معاملـت و كـافي و پـاكيزه ديـن و نيك خصلت و خدا ترس باشد كه نيكو اعتقاد و بايد دان

و پادشاه دوست باشد  و مبارك.سخي تر كـه از روزگـار اردشـيرو اگر وزير زاده باشد، نيكوتر

كه پادشاه، فرزند پادشاه بايـستي،  بابكان تا روزگار يزدگرد شهريار تا آخر ملوك عجم، همچنان

.)218:همان( وزير هم فرزند وزير بايستي

ر خواجـه الملـك دارد كـه در اواخـر عمـ الملك در بيان اين سخنان تعريضي بـه تـاج نظام

 الملـك از نظـر اعتقـادي شـيعه بـود كـه از ديـدگاه تـاج.دشـ الملك، نـامزد جانـشيني او نظام

مي تعصب به شمار نظام الملك معتقـد اسـت. آمد آلود خواجه نظام الملك، گناهي نابخشودني
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كهر«:شودكه بد كرداري وزير، موجب گسترش ستم از سوي كارگزاران حكومتي مي ه آن گاه

و دراز دست، عمال همه همچنين باشند، بلكه بتر و ظالم .)214:همان(»وزير بد باشد

الملك معتقد است كه شاه بايد بر اعمال وزير نظارت كامل داشته باشـد؛ زيـرا خواجه نظام

و هرگونه رفتار او مي  تواند تأثير بـه سـزايي در كارهـا داشـته وزير بازوي اجرايي پادشاه است

ميو«. باشد و معتمدان همچنين در سرّ  هـا بـر وجـه بايـد پرسـيدن تـا شـغل از احوال وزيران

كه چون وزير نيـك روش مي و مملكت بدو باز بسته است و فساد پادشاه كه صالح رانند يا نه،

و پادشاه فـارغ  و با برگ و آسوده و رعايا خشنود و لشكر و نيك رأي باشد، مملكت آبادان بود

و چون بد و هميـشه پادشـاه دل،  روش باشد، در مملكت آن خلل تولّد كند كه درنتوان يافـت

و واليت مضطرب و رنجور دل .)23:همان( سرگردان بود

 دخالت زنان در ساختار قدرت-3
و تصميم يكي از عواملي است كـه گيريدخالت زنان در ساختار قدرت هاي مهم حكومتي

و نظام كه زير دستان پادشاه زبر«: فساد در حاكميت مي داند الملك آن را از موجبات خلل نبايد

كه از آن خلل  كه دست شوند و شكوه ماند؛ خاصه زنان بي فرّ و پادشاهي هاي بزرگ تولّد كند

و ايشان را كمال عقل نيست  بـه الملك معتقد است چون زنان نظام.)225:همان(ايشان اهل سترند

و روابط طور  و مستقيم با اجتماع و از طريق ديگـران از اوضـاع حاكم در جامعه ارتباط ندارند

و يا فريفته؛يابنداحوال آگاهي مي ميهاي صاحبي خواست بنابراين تحت تأثير :ندشوغرضان

كه زنانِ پادشاه، فرمانـده شـوند، همـه آن فرماينـد كـه صـاحب« غرضـان ايـشان را هرگاه

به رأي  و و بشنوانند چن بياموزند بينند، ايـشان نتواننـد ديـد، ان كه احوال بيرون پيوسته مي العين

كه در پيش كار ايشان باشند  و خادمه فرمان دهند، البـد؛پس بر موجب گويندگان  چون حاجبه

و از آن جا فساد تولّد كند .)225:همان(فرمان ايشان خالف راستي باشد

بـراي آگـاهي ( اعي مخالف بود هاي اجتم گفتمان رايج در آن روزگار با حضور زنان در عرصه

نك بيش ج. تر با عالوه بر اين مطلب، يكي از داليلي كه براي مخالفت نظام.)45-2:123غزّالي الملك

مي  هـاي تركـان توان مورد بررسي قرار داد، برخاسته از مخالفت حضور زنان در ساختار قدرت

 خاتون در پي آن بود كـه محمـود، تركان. الملك استشاه سلجوقي، با نظامخاتون، همسر ملك 

كه نظام مي پسر خود را وليعهد سلطان كند؛ در حالي كرد الملك از واليتعهدي بركيارق حمايت

به نظامو اين امر موجب كينه  تركـان خـاتون دختـر طمغـاج.الملك بودي تركان خاتون نسبت

و بر سلطان استيال داشت   تـاج الملـك ابوالغنـايم او را وزيـري بـود. خان در حكم سلطان بود

و نيز كدخداي جامه و همت و فضل و كفايت و مخبر خانه بـود، تركـان پارسي، مردي با منظر

به روي نظام خاتون مي  مي... الملك بركشد خواست كه او را داشت كـه وزارت سلطان را بر آن
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و تقبيح صورت نظام ميبدو دهد ميالملك و تتبع عثرات او ر فرمود تا كرد سلطان را بـرو متغيـ

كه بشنيد  مساوي شـاه پـسريو سبب اين عداوت آن بود كـه سـلطان ملـك ... گردانيد از بس

مي. داشت از تركان خاتون نام او محمود  و او خواسـت كـه سـلطان او را ولـي مادر عهـد كنـد

و بركيارق از زبيده خاتون بـود، دختـر اميـر يـاقوتي، خـواهر اميـر اسـماعي  ل، سخت خرد بود

و سلطان را بر آن مي الملك ميل او مي نظام. تر فرزندان سلطان بود بزرگ كه واليـت كرد داشت

.)133-1363،134،راوندي( عهد برو تفويض كند 

و سـخناني كـه وي نظام به بيان مسئله زنان پرداخته و سوم كتاب خود الملك در باب چهل

و دخالـت تواند اشاراتي صريح در اين باب آورده است، مي  هـاي او در امـربه تركـان خـاتون

و فتنه بـه حاصـل نيامـد«:حكومت باشد  و شرّ كه بر پادشاه مسلّط شد، جز رسوايي  هر آن زن

آن«.)1369،225،الملكخواجه نظام( و كودكان افتد، بـدان كـه پادشـاهي از هر آن گاه كه كار با زنان

.)228:همان(»خانه بخواهد شد

ح نظام شاه را از توجه بيش از حد به سخنان تركـان خـاتون بـرتّي غير مستقيم ملك الملك

مي  و از عواقب بد آن سـخن مـي حذر  وي در حكـايتي از قـول كيخـسرو چنـين. گويـد دارد

كه خواهد خانه«: آوردمي و هر آن پادشاهي و مملكـت او ويـران نگـردد ي او بر جـاي باشـد

و حشمت او بر زمين نيفت و رخـصت ندهـد كـه جـز در معنـي شكوه د، اهل سـتر را نگـذارد

و چاكران خويش سخن گويند .)233:همان( زيردستان

 فساد اداري.ب
ه با بررسي مطالبي كه خواجه نظـام الملـك در كتـاب سياسـتنامه بيـان كـرده اسـت، متوجـ 

كه ساختار اداري حكومت سلجوقي با اشكاالت عمـده مي اساسـاَ. اسـت رو بـوده روبـه شويم

مي سلجوقيان چون ساختاري قبيله  به سختي و اي داشتند، توانستند از سـاختار مـشخّص اداري

هايي از ساختار اداري از ميـان حاكميت ايشان، بخشهحكومتي پيروي كنند؛ از اين رو در دور 

و همين امر از ديدگاه نظام  مي رفت سـ.دشالملك موجب ايجاد فساد لجوقي فساد اداري عصر

ميرا از ديدگاه خواجه نظام : توان در موارد زير مورد بررسي قرار دادالملك

 مشكالت نظام اقطاعي-1
ه مـي در ساختار اداري حكومت سلجوقي، يكي از مهم كه جلـب توجـ ؛كنـد ترين عناصري

و اقطاع را.داري است وجود نظام اقطاع در اقطاع زميني است كـه پادشـاه منـافع حاصـل از آن

ميياختيار فرد و بزرگـان كـشور. داد خاص قرار اقطاع نوعي جايگزين حقوق سرداران لشكر

مي  هـاي پـيش از سـلجوقي نيـز وجـود نظام اقطاعي در دوره.)68-1373،73،انوري( آمدبه شمار
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و در روزگار آنان رونـق فـراوان يافـت از؛هـاي مختلـف داشـت گونـه اقطـاع. داشت  بخـشي

د و پاره اقطاعات اي ديگـر از اقطاعـات در اختيـار سـرانر اختيار خاندان سلطنتي قرار داشت

و بزرگان كشور بود  و در دوره. لشكر و تيول نيز يـاد از اقطاع با عنوان نان پاره هاي بعد يورت

در اقطاع.)109-1363،142، لمبتن( شده است  و به شخص شاه وفاداري كامل داشـتند داران نسبت

هـا حـضور كردند تا در جنـگ اعالم پادشاه، سربازان خود را رهسپار اردوي شاهي مي صورت 

. داشته باشند

كه زمين به اين مي با توجه و هاي اقطاعي براي كسب درآمد، در اختيار مقطعان قرار گرفت

مي گاهي ايشان براي به دست آوردن اقطاع، پول  به عنوان رشوه پرداخت  از اين؛كردندهايي را

ه كه روي اين زمينيچرو از و ستمي نسبت به كشاورزاني  روي؛كردنـد ها كار مـي گونه ظلم

و با وضع ماليات و سهم گردان نبودند يخـواهي از محـصوالت كـشاورزي، وضـع هاي سنگين

كه شخص خواجـه نظـام.اسفناك را پديد آورده بودند و خـانواده با آن ي او اقطاعـات الملـك

به گونه؛ داشتند فراوان در اختيار و بيان خواجه در سياستنامه اي اسـت كـه گـويي وي بـا لحن

.داري در آن عصر مخالف استنظام اقطاع

و هر كسي را بر اندازه در سـال،« كه اقطاع ندادندي ترتيب ملوك قديم آن چنان بوده است

و نوا بودندي  و ايشان پيوسته با برگ و عمال مال همي چهار بار مواجب از هزينه نقد بدادندي

و به خزانه همي .)1369،123،الملكخواجه نظام( آوردنديجمع كردندي

كه شخص خواجه نظام دهـي نظـام اقطـاعي در دوره الملـك جهـت سـامان با تمام تالشي

كه شايسته بود، نتوانست جلوي ستم سـرداران سـلجوقي را نـسبت بـه كرد؛سلجوقي   آن گونه

د. زير دستان بگيرد و سوم كتاب خود به بررسي احـوال مقطعـان خواجه و بيست ر فصل پنجم

گونـه تـا حـد ممكـن از سـتم وي سعي دارد با بياني نـصيحت.و اموال لشكر پرداخته است

مي  و از شاه ميكخواهد در اين زمينه اقدام مقطعان بكاهد و پيشنهاد دو«: كـه هـدد ند در هـر

و مقطعان را بدل باي  و دل سه سال، عمال را و حـصني نـسازند د كـرد تـا پـاي سـخت نكننـد

و واليت آبادان ماند و با رعايا نيكو روند .)47:همان(مشغولي ندهند

و انـدرز فراتـر نمـي از. رودالبتّه سخن خواجه در مورد مقطعان از حد پنـد وي ايـشان را

مي  زيعذاب خداوند كه با به برخورد با مقطعاني و پادشاه را نيز كننـد،ر دستان ستم مـي ترساند

مي  كه ايشان را بر رعايا جز آن فرمان نيست كـه«.خواندفرا  مقطعان كه اقطاع دارند بايد بدانند

كه بديشان حوالت كرده و چون آن بـستدند، رعايـا مال حق به وجهي نيكو اند از ايشان بستانند

و  و صنايع از ايشان ايمن بمانند و اسباب و فرزندان و مال  مقطعان را بـر ايـشان سـبيلي به تن

و و حال خويش بازنمايند، ايشان را از آن باز ندارند به درگاه آيند كه و رعايا اگر خواهند نبود

و بـا او عتـاب فرماينـد تـا  و اقطاع او باز سـتانند هر مقطع كه جز اين كند، دستش كوتاه كنند
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و در جمله، احوال ايشان را بيايد دانس ت همـه سـلطان ديگران عبرت گيرند و رعيـ تن كه ملك

و واليان چون شحنه  و مقطعان اند بر سر ايشان، با رعيت همچنان باشـند كـه پادشـاه بـا راست

و عذاب آخرت ايمن باشند و از عقوبت .)35:همان(ديگران تا رعايا خشنود

و رسوم اداري از ميان رفتن سازمان-2  ها
هـا، الملـك، از ميـان رفـتن سـازمان گاه خواجه نظام يكي ديگر از مظاهر فساد اداري از ديد

و ساختار اداري است  اي سلجوقيان با نظـام اداري رسـمي اصوالً ساختار قبيله. رسوم حكومتي

و رسـوم اداري اي از سـازمان، شاهد از ميان رفتن پـارههدر تضاد بود؛ از اين رو در آن دور  هـا

كه همين امر تأثير فراوان در ايجاد  كي از رسومي كـه خواجـهي.فساد اداري داشته استهستيم

به آن گاليه از بي و نبود آن را يكـي از عوامـل ايجـاد فـساد مـي توجهي  شـغل؛دانـد مند است

و سـپس. اسـت»صاحب بريـدي« ديـوان بريـد يكـي از اجـزاي نظـام اداري عـصر غزنويـان

و وظيفه.سلجوقيان بود كه با گذشت زمان از اهميت آن كاسته شد  ي ايـن ديـوان كـسب خبـر

و نامه و رساندن اخبار و مخفـي آگاهي يافتن از رفتار كارگزاران به صـورت علنـي هاي دولتي

و ديوان اشراف گونه   انوري(اي اشتراك وجود داشته است بود؛ از اين رو ميان وظايف اين ديوان

،1373،187 -186(.

م از قديم بـاز، ايـن ترتيـب«: گويديخواجه در مورد از ميان رفتن شغل صاحب بريدي

كه در اين معني دل نبستهپادشاهان نگاه داشته  ّ آل سلجوق و كم فرمـوده اند، اال خواجـه(»انـد اند

.)1369،84،الملكنظام

توجهي سلجوقيان را بـه ديـوان نظامي عروضي سمرقندي، نويسنده چهار مقاله، علّت بي

چـون سـلجوقيان«:دانـدو عدم آگاهي آنها از رسوم پادشاهي مـي نشين بودن ايشان بريد، بيابان 

و ايشان مردمان بيابان  و معالي آثار ملوك بي آمدند و از مجاري احوال تـر خبر، بيشنشين بودند

و بسي از ضـروريات ملـك مـنطمس گـشت  . از رسوم پادشاهي به روزگار ايشان مندرس شد

)1369،40،نظامي عروضي( يكي از آن ديوان بريد است

الملك ضمن بيان حكايتي از قول الب ارسالن، علّت نداشتن صاحب بريد را خواجه نظام

و يگانـه باشـد، بـه«: كندچنين بيان مي  كه مرا دوستدار چون من صاحب خبري نصب كنم، آن

و آن  و او را رشـوتي ندهـد و يگانگي خودش، صاحب خبر را وزني ننهد و دوستداري اعتماد

و او را مال بخشدكه مخا  و دشمن من بود، با او دوستي گيرد چـون چنـين باشـد، ناچـار.لف

و از دشمنان خبـر نيـك  -خواجـه نظـام( صاحب خبر هميشه از دوستان به سمع ما خبر بد رساند

.)84-1369،85،الملك
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به عبارت و يگانگي خودش، صاحب خبر را وزني ننهد« توجه و دوستداري ».به اعتماد

و ارتباطات قبيله مي و بر ايـن اسـاس تواند تأكيدي بر نظام  روابـط،اي در ميان سلجوقيان باشد

و شخص پادشاه مي و اداري مـؤثّر باشـد ميان اشخاص از. توانست فراتـر از سـاختار سياسـي

مي». او را مال بخشد... او را رشوتي ندهد«عبارت به فساد حاكم در ميان كارگزاران نيز توان

مي« اساساً. بردومتي پي حك و حاكميت از سوي سلطان واگذار شد، از از آن جا كه تمام قدرت

و نظارت مؤثّري هم بر بـي  و وجدان بود و اين رو تنها عامل كنترل كننده، مقام اخالق عـدالتي

.)1363،33،كلوزنر(»شدظلم اعمال نمي

كه در عصر سلجوقي مورد بـي ، شـغل وكيـل هي قـرار گرفـت تـوج از ديگر امور اداري

مي. خاص است و ديوان وكالت بر امور درگاه پادشاه نظارت و رسيدگي به وضعيت خورد كرد

و مسايل روزمرّه دربار از وظايف آن بوده اسـت  در نظـام.)206- 1373،208،انـوري(خوراك الملـك

بي  به اين شغل نيز سخن مي كتاب سياستنامه از ميتوجهي و چنين وكيلـي در ايـن«: آوردگويد

و معروف بوده است  و هميشه اين كار را مردي محرم خَلَق شده است خواجـه ( روزگار، سخت

.)1369،108،الملكنظام

كه خواجه نظام منـد اسـت، شـغل اميـري توجهي به آن گاليـه الملك از بي از ديگر رسومي

اس. است»حرس« و عده امير حرس در واقع فرمانده نگهبانان بوده اي نيز او را رييس زنـدانت

مي.)1373،220،انوري(اندو دادستان نيز دانسته  و خواجه در فصل چهلم كتاب به اين شغل پـردازد

و رونق اين كارببرده«: معتقد است  خَلَق شده است -خواجه نظـام(» انداندر اين روزگار، اين شغل

.)1369،168،الملك

كا-3 و غالمان عدم رسيدگي به وضع  رگزاران حكومتي
كه نشانه خواجه نظام يكي ديگر از عواملي را ميالملك و؛داند فساد اداري  عـدم رسـيدگي

و از اين بابت، گاليه به وضع كارگزاران حكومتي است الملـك خواجـه نظـام. مند اسـت توجه

و جهان  و رسم پادشاهان آگاه برمي رسيدگي به وضع پيران وشمديدگان را شيوه :گويـدمي ارد

و جهان« و ديدگان را حرمتـي تمـام داشـته عادت پادشاهان بيدار چنان بوده است كه پيران انـد

و رزم .)184:همان(»اندآزمودگان را نگه داشتهكاردانان

اند، بايد همچنـان در هاي مهم بوده الملك معتقد است كساني را كه داراي شغل خواجه نظام

و از كار بركنار نكرد ساختار قدرت نگه داش  اي گزاردن حقوق اين كار عالوه بر آن كه گونه.ت

مي  خواجـه معتقـد. شود تا ايشان در شمار مخالفان حكومت قرار نگيرنـد ايشان است، موجب

بي  و اميد است به ايشان موجب دل بريدن آنها از حاكميت بستن بـه بيگانگـان خواهـد توجهي

و اين طايفه چون اميد از آن دولت ببرند، بدسگال دولت شوند، عيب«:شد كه بر عـامالن هايي
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يكي را كه با آلت و و نزديكان پادشاه بود، بر صحرا افكنند و خواسـته دبيران و سـپاه تـر باشـد

و ملك را آشفته دارند و بر پادشاه بيرون آيند و نصرت كنند .)209:همان(»باشد، در پيش روند

و آنان را خو به مردمان سفارش كند به نيكي اجه معتقد است پادشاه بايد كارگزاران خود را

به ناحق بستانند، باز دارد  كه مالي كه عملي دهند، ايشان را وصيت كـردن بايـد«:از اين عمال را

و مجاملت طلـب  به مدارا و آن نيز و از ايشان جز مال حق نستانند تا با خلق خداي نيكو زيند

.)22:همان( كنند

مي البتّه خواجه نظام به نيكي با مردم تأكيد كنـد كـه پادشـاه بايـد از الملك در كنار سفارش

و در صورت ناراستي آنان را تنبيه  همـه«:نـدكرفتار كارگزاران خود همواره آگاهي داشته باشد

و  و پيوسته از روش مي وقتي پادشاه را از احوال گماشتگان غافل نبايد بودن بايـد سيرت ايشان

و خيانتي از ايشان پديدار آيد، هيچ ابقا نبايد كردن. پرسيد او را معـزول بايـد.و چون ناراستي

و بر اندازه  و هـيچ كـس از بـيم سياسـت كرد ي جرم او مالش بايد داد تا ديگران عبرت گيرند

آن.)34:همان(»پادشاه بدي نتواند انديشيد  كـه پادشـاه را ترغيـب خواجه نظام الملك عـالوه بـر

 كـارگزاران حكـومتي را نيـز بـه؛كند تـا بـر رفتـار كـارگزاران خـود نظـارت داشـته باشـد مي

مي خوش مي رفتاري با مردمان سفارش و از ايشان خواهـد بـيش از آن چـه حقـوق ايـشان كند

و با آنان نيكويي  مياست از مردم چيزي نستانند و اگر مردمان بكنند و خواهند كوه شـ راي بيان

و در غير اين صورت بـا ايـشان برخـورد  به درگاه پادشاه آيند، كسي مانع ايشان نشود شكايت

. خواهد شد

 واگذاري كارها به افراد نااليق_4
و نااهـل از ديگر مظاهر فساد از ديدگاه خواجه نظام الملك، واگذاري امور به افـراد نـااليق

زو. است و آن را نتيجه ال حكومت مي وي اين عمل را عامل :شـمارد لياقتي وزير برمـيبي داند

بي« و كه مجهوالن و بي هر وقت و اصـيالن را اصالن را و معروفـان فـضالن را عمـل فرماينـد

و دانا باشد، عالمت آن باشـد كـه ... دليل بر ناداني وزير باشد ... معطّل گذارند  اگر وزير عاقل

به مردم اهل تفويض كن .)207:همان(»د تا ملك زوال نيابدكارها

و اعتقاد نيكو را بسيار در انديشه بارز نكته كه وي داشتن دين  خواجه نظام الملك آن است

مي مهم و دانش در زمينه آن كار و بارها بر اين نكته تأكيـد مـي تر از داشتن تخصص ورزد داند

و مهمكه كارگزاران حكومتي بايد از ميان افراد شايسته انتخ  ي شايـستگي، ترين نشانهاب شوند

و براي اثبـات سـخن خـود، حكـايتي در مـورد برخـورد داشتن عقايد مذهبي اهل سنّت است

كه در آن حكايت از قـول عمـر بيـان ابيبنخليفه دوم با عامل يهودي سعد  وقاص آورده است

كه داشتن عقيده پاك بسيار برتر از داشتن تخصص استمي .)214- 217:همان( كند
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به ساختار فكري نظام و مـدت وي تعلّق برخاسته از الملك كه با توجه به طبقه اشراف بـود

و حـضور؛ سال قدرت بالمنازع امپراتوري سلجوقي را در دست داشت سي  پـذيرش تغييـرات

به عنوان چهره و برنايـان« هاي جديد كه از ايشان و كودكـان اد يـ)185:همـان(كـار ناكردگـان

يكي از عوامل آشفتگي اوضاع را حضور اين چهره مي و وي هـاي كند، چندان خوشايند نيست

مي  و در ضـمن حكـايتي چنـين اين كـار را نـابودي حكومـت مـي وي نتيجه.داندجديد  دانـد

:نويسدمي

آل« كه پادشاهي چه بود كه سبب و تو تـدبيرگر بزرجمهر را پرسيدند ساسان ويران گشت

؟ گفـت سـبب دو او  و دانش تو در جهان نظيري نيـست و خرد و تدبير و امروز به رأي بودي

و نادان گذاشته بودند؛چيز بود  به كارداران خرد كه آل ساسان كارهاي بزرگ و ديگـر يكي آن

و ايـن هـر دو را و كودكان گذاشتند و كار با زنان و خردمندان را خريداري نكردند اهل دانش

و دان .)228:همان(»ش نباشدخرد

 واگذاري مشاغل متعدد به افراد-5
به يك فـرد را از عوامـل گـسترش فـساد اداري خواجه نظام الملك واگذاري مشاغل متعدد

بي او اين عمل را نتيجه. داندمي و ميغفلت پادشاه :داندكفايتي وزير

و پادشاه غافل، نشانش آن بود هرگاه كه وزير بي  كه يك عامل را از ديـوان دو كفايت باشد

و زيادت بي.ترعمل فرمايند كه و اگر شغل ديگـرو امروز مرد هست هيچ كفايتي ده عمل دارد

كه آن مرد، اهـل آن هـست يـا نـه  و انديشه نكنند و بدو دهند  پديد آيد، هم بر سرخود نويسد

و شايـستگيو.)199:همان( به هر كسي بايد بر اسـاس تـوان و دادني معتقد است اش شـغل داد

و متـصرّف«: داندبيش از يك شغل را صالح نمي  و اي را بـر انـدازه پيـشه هر عاملي ي كفايـت

و اندازه و ديگر مي فضل و اگر كسي شغلي دارد خواهـد، اجابـتي آلت، يك شغل بايد فرمود

و رخصت ندهي تا اين رسم محدث از مملكت بيفتد .)213-214:همان(»نكني

ه كه گفته شد مانالبتّه  را زماني نوشـته اسـت كـه ديگـر الملك كتاب سياستنامه نظام؛گونه

و و نهي نـدارد و ديگر امكان امر و شايد از مقام وزارت بركنار شده است اقتدار سابق را ندارد

كه از بي  مي كاري شايستگان اين از اين روست و شايسته«:كندگونه شكوه چندين مردمان كافي

و در خانه كارها كرده را محروم گذاشتهو معتمد  و اند و هيچ كـس را انديـشه ها معطّل نشسته

و بي  نه كه چرا مجهول و كاردانان تمييز آن و معروفان اصلي چند، چندين شغل برخود نويسند

و معطّل مانده و محروم .)199:همان(يك شغل ندارند
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و آشفتگي لقب-6  ها زيادي
م الملـك، زيـاد شـدن ؤثّر در ايجاد فساد اداري از ديدگاه خواجه نظـاميكي ديگر از عوامل

به زير دستان استلقب و ترتيب در ارائه القاب و بر هم خوردن نظم . ها

و خطرش نماند و هر چه بسيار شود، قدرش نبود .)185:همان(القاب بسيار شده است

ر خواجه نظام ا مربوط بـه پـس از فـوت الـب الملك آشفتگي پديده آمده در مورد القاب

كه روزگـار فتـور«:داندارسالن مي پس از وفات سلطان سعيد شهيد، الب ارسالن انار اهللا برهانه

و كم  و القاب درهم آميخته شد ترين لقبـي ترين كسي بزرگو فتنه بود، تمييز از ميان برخاست

مي مي و در اين سخن آن نهفته جالبي نكته.)195:همـان(»دهند تا لقب چنين خوار شد خواهند

كه خواجه نظام  دهد كه اين آشفتگي پس از الب ارسالن، يعنـي در الملك خود گواهي مي است

و در حقيقت محصول دور ملكهدور به وجود آمده است  صدارت خود خواجـههشاه سلجوقي

كه قـدرت را از دسـت داده ايـن نظام كه چرا وي در روزگاري و اين  انتقـاد گونـه الملك است

ميمي و آن را از عوامل فساد اداري . جاي بسي تامل است؛خواندكند

به قدري از اين آشفتگي القاب گاليه خواجه نظام و الملك كه سـخن را بـه طعـن مند است

مي  مي تمسخر و چنين كم«: آورد كشاند تر شاگرد يا عامل تـرك كـه از وي اين عجب است كه

و مل بدمذهب و دين و فـساد اسـت، خويـشتن را معـين الدولـه يـا تر نيست ك را از وي خلل

و مانند اين لقبالملك يا شمسجمال .)195:همان(»ها كردهالملك يا مؤيد الدوله يا عميد الملك

 فساد ديني.ج
الملك، فساد ديني است كـه خواجـه بـا ترين مظاهرفساد از ديدگاه خواجه نظاميكي از مهم

به اهميت  و ده بخش از كتـاب خـود توجه به اين مسئله پرداخته موضوع، در جاي جاي كتاب

سوزي خود الملك علّت پرداختن به اين مسئله را دل خواجه نظام. را به آن اختصاص داده است 

مي  چه اندازه هواخواه دولت سـلجوقي بـوده براي حاكميت و اين كه مردمان بدانند وي تا داند

كه فصل«است  ي چند در معني خروج خارجيان ياد كند تا جهانيان بدانند كه بنـده خواست بنده

و همت داشـته اسـت، و بر مملكت سلجوقيان چه هوي چه شفقت بوده است را بر اين دولت

ملكه-خاصه بر خداوند  او- عالم خلّد اهللا و خاندان .)235:همان(»و بر فرزندان

ب از ديدگاه خواجه نظام و آشـوب منجـر مـي الملك فساد ديني دره فساد اجتماعي و شـود

مي  و بر اثر ايـن دگرگـوني، مـردم بـي نتيجه حكومت از ميان و رنـج رود  گنـاه دچـار سـختي

و يـا تقـصيري انـدر«:شوندمي و استخفافي بر شريعت رود چون العياذ باهللا از بندگان عصياني

و فرمان  را اطاعت كه ايشان و خواهد و پـاداش كـار ايـشان هاي حق پديد آيد  عقوبتي رسـاند

و خذالن در آن مردمان در رسد، پادشاه نيك از ميـان بچشاند، هر آينه از شومي عصيان، خشم
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و خون و سيوف مختلف كشيده شود و هـر كـه را دسـت قـوي برود تـر، هاي ناحق ريخته آيد

و جهان از ايشان ريز هالك هاي خون هرچه خواهد كند تا آن گنهكاران اندر ميان آن فتنه  شوند

بي  و از جهت شومي اين گنهكاران، و صافي ماند »هـا هـالك شـوند گناهان نيـز در فتنـه خالي

.)1-2:همان(

و حنفـي اسـت ، دو مذهب فقهي شـافعي و شريعت خواجـه پيـرو. منظور خواجه از دين

و ملك  به شاه پيرو مذهب حنفي؛ از اين رو خواجه نظام مذهب شافعي بود صراحت بيان الملك

و يكـي مـذهبي جهان دو مذهب در همه«: كندمي يكي مـذهب بوحنيفـه ؛ اند كه نيك است

و آگاهي داشـتن از احكـام دينـي بـر از ديدگاه خواجه نظام.)118:همان(»شافعي الملك، دانستن

و فرمان  كه پادشاه دركار دين پژوهش كند و الزم است هاي خـداي تعـالي پادشاه واجب است

وي.)70:همـان(به جاي آورد را  وي معتقد است آگاهي يافتن از احكام ديني يـا بنـا بـر آن چـه

و ديدگاه و در حقيقت فقه حنفي يـا شـافعي موجـب معتقد بود، دانستن احكام هاي اهل سنّت

و مي و مبتـدع، او را از راه نتوانـد« شود تا پادشاه دچار انحراف عقيدتي نشود هيچ بد مـذهب

ق  و و بـر برد و بدعت از مملكت او برخيزد و هوي و انصاف بيفزايد و در عدل وي رأي گردد

و فساد از روزگار دولت او منقطع گردد و مادت شرّ .)70:همان(»دست او كارهاي بزرگ برآيد

و حكومت وجود داردا از نظر خواجه، رابطه وي معتقـد اسـت هـر.ي تنگاتنگ ميان دين

اي  يكي از كه در نيكوترين چيزي كـه پادشـاه«:گذاردن دو پديد آيد در ديگري نيز اثر مي خللي

و ديـن همچـو دو برادرنـد  هرگـاه كـه مملكـت. را بايد، دين درست باشد، زيرا كـه مملكـت

گه كـه كـار ديـن بـا  و هر و مفسدان پديد آيند و بددينان اضطرابي دارد، در دين نيز خلل آيد

و مف  و پادشـاهان را بـي خلل باشد، مملكت شوريده بود و رنجـه دل سدان قوت گيرند شـكوه

و خوارج زور آورند و بدعت آشكارا شود .)71:همان(»دارند

و اساسـاَيالملك، پيوندز ديدگاه خواجه نظاما و حكومت برقرار است  مستحكم ميان دين

و بركشيده مي او شخص پادشاه را برگزيده مي خداوند كه از هر جهـت بـر ديگـر ردمـان داند

مي  و از اين رو براي پادشاه عالوه بر نقش حكومتي، نقش ديني نيز در نظر كه برتري دارد گيرد

و صالح مردمان بدو وابسته است  و روزگـاري يكـي«: خير و تعالي در هر عصري ايزد سبحانه

و سـيرت  و او را به هنرهاي پادشاهانه و را از ميان خلق برگزيند  هـاي سـتوده آراسـته گردانـد

و و امـضا و آشـوب بـدو بـسته گردانـد و درِ فـساد و آرام بندگان بدو باز بنـدد مصالح جهان

و عيون خاليق بگستراند تـا مردمـان در سـايه  و پنـاه رعايـت او حشمت او در قلوب ي عـدل

.)1:همان( گذرانندروزگار مي

و روزگار خواجه نظام و شـيعيان اسـهالملك، دور قرن پنجم و اقتدار باطنيان ماعيلي اسـت

و آشكار ايشان در جاي جاي تاريخ آن دور  الملـك خواجه نظـام. ثبت شده استهقدرت پنهان
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ي عمـده از كتـابيها در بخش؛مداران تاريخ ايران زمين است ترين سياستكه يكي از متعصب

و انتقادات تنـد خـود قـرار داده اسـت و آنان را آماج توهين به شيعيان تاخته از آن چـه. خود

مي  كه وي تمام مخالفان حكومـت را از نظـر؛شودانديشه خواجه نظام الملك فهميده  آن است

و خرّم«:پنداردعقيدتي يكسان مي و پيوسـته اصل مذهب مزدك يكي اسـت و باطنيان همه ديني

آل؛آن خواهند تا اسالم را چون برگيرند  ت و محبـ و پارسـايي  اول خويشتن را بـه راسـتگويي

د را تبـاه رسول فرا ت محمـت گرفتند، در آن كوشند كه امنمايند تا مردم را صيد كنند، چون قو

و دين او را زيان آورند .)288:همان(»كنند

كه از نظـر مـذهبي از ديدگاه خواجه نظام الملك، مشاغل دولتي بايد در دست كساني باشد

و يا شافعي  و خواجه. مشكلي نداشته باشند؛ يعني يا حنفي باشند كه اين گزينش مذهبي  از اين

به همه عهدي عجب«:مند است اعتنايي قرار گرفته است، سخت گاليه اعتقادي مورد بي تر آن كه

كه او هم  و اصيلو روزگاري شغل به كسي فرمودندي و هم اعتقاد بودي ا امـروز ... مذهب امـ

و عمل تركان مي  به كدخدايي وآاين تمييز برخاسته است، اگر جهودي و رافضي و اگر گبر يد

مي  و قرمطي و نه بر مالشان. شايدخارجي نه بر دينشان حميت غفلت بر ايشان مستولي گشت،

و نه بر رعايا رحمت .)199:همان(»شفقت

و خواجه نظام و شـيعيان مـي دانـد الملك خطر اصلي را براي حكومت از جانـب باطنيـان

مي معتقد است اگر حكومت دچار ضعف شود ايش  هـيچ گروهـي«:كننـد ان عليه حكومت قيام

و بد فعل شوم و فـساد تر از اين قوم نيستند كه از پس ديوارها بدي اين مملكت مـي تر سـگالند

مي  و گوش به آوازه دين به چشمي بد نهاده جويند و چشم اگر نعوذ باهللا دولت قاهره. زدگياند

ب را آسيبي آسماني رسد، اين سگان از بيغوله  و دعـوي ها و بر اين دولت خروج كنند يرون آيند

و مدد قوت ايشان، بيش  و خرّم شيعت كنند چه ممكن بود از شرّ تر از روافض و هر دينان باشد

و به قول دعوي مسلماني كنند وليكن به معني فعل كافران  و بدعت، هيچ باقي نگذارند، و فساد

و قول برخ. دارند الـسالم هـيچو دين محمد را عليه. الف فعلباطن ايشان برخالف ظاهر باشد

و ملك خداوند را هيچ خصمي از ايشان شوم  – 236:همـان(»تر نيستدشمني بتر از ايشان نيست

235(.

و دوم كتاب خود نظام و بـا آوردنتشدبه الملك در فصل چهل به شـيعيان تاختـه اسـت

عالوه بر شيعيان، باطنيان نيـز.ندكائه اي زشت ار كند از ايشان چهره احاديث گوناگون سعي مي

و غضب نظام  و بددلي هرچه تمام. الملك هستند مورد خشم و ترسا وي با كينه و گبر تر، جهود

مي  و معتقد است از ميان بردن ايشان، مهم را برتر از ايشان كه بايـد ترين فريضه شمارد اي است

آن. از رافضيان باشند بنگر تا چگونه باشد حال باطنيان كه بتر«. از سوي پادشاه انجام گيرد  هـر

كه ايشان پديد آيند، بر پادشاهان وقت هيچ كار فريضه  كه ايشان را از پـشتگه تر از آن نباشد
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و دولـت و خـالي گرداننـد تـا از ملـك و مملكت خـويش را از ايـشان صـافي زمين برگيرند

گ  و و همچنين جهـود و خوش زندگاني كنند و برخوردار باشند و ترسـا را عمـل فرمـودن بـر

.)206:همان(»برگماشتن بر مسلمانان بهتر كه ايشان را

و باطنيـان حمايـت الملك معتقد است عده نظام  اي درون سـاختار نظـام حـاكم، از شـيعيان

و نامزد جانشيني وي، در اين زمينه متّهم وي تاج. كنندمي الملك را كه از نظر عقيدتي شيعه بود

مي داندمي كه پادشاه را بر آن كه با خلفاي عباسـي مخالفـت ورزدو معتقد است كساني ؛دارند

و نـابودي حكومـت سرافرازي حكومت را نمي و با بدسگالي در پي از ميـان بـردن او خواهند

:هستند

و سر از گريبان شيعت بيرون كرده« كه امروز در اين دولت قربتي دارند اندو كسان هستند

ش  و نه از اين قوميعتو نه از و قوت مـي اند و در سرّ كار ايشان مي سازند و دعـوت اند دهنـد

و خداوند عالم را بر اين مي مي و اگـر بنـدهي خلفاي بني دارند كه خانه كنند عباس را براندازند

كه از وزيران بيـرون آيـد ولـيكن از جهـت ايـن كـه  غطا از سر اين ديگ بردارد، بس رسوايي

را  خواهـد كـه هاي ايشان از بنده ماللتي حاصل شده است، در ايـن معنـي مـي به فعل خداوند

كه مي  به سبب توفيرها و خداوند را بـر مـال حـريص كـرده شروعي كند و بنـده را نمايند انـد

و نصيحت بنده در اين معني دل صاحب آنغرض كنند گاه خداونـد را معلـوم گـردد پذير نيايد،

كه  و فعل بد ايشان به چـه انـدازه بـوده فساد كه هواخواهي بنده و داند  بنده از ميان رفته باشد

و بـه هـر گـه بـر رأي و سگالش اين طايفه غافل نبوده اسـت و از احوال است دولت قاهره را

مي  مي عالي اعالء اهللا و چون و پوشيده نداشته كه در ايـن معنـي قـول بنـده گذرانيده است ديد

.)235- 236:همان(» نكردافتاد، نيز تكرارقبول نمي

و يكي ديگر از مظاهر فساد ديني در آن روزگار، فساد قاضـيان اسـت كـه از ميـان عالمـان

مي  به بررسي ايـن خواجه نظام. شدندزاهدان برگزيده و هفتم كتاب خود الملك در فصل ششم

و شـخص شـاه بايـد. موضوع پرداخته است  كه قضاوت كاري مهم اسـت  خواجه معتقد است

كه احوال قاضيان مملكت يگان«.احوال قاضيان را دقيقاً مورد بررسي قرار دهد يگان بداننـد بايد

و كوتاه دست  و زاهد كه از ايشان عالم و كم طمعو هر تر باشد او را تربيت كنند وبدان كـار تر

ب  ، كه شايسته باشـد و ديگري را ، او را معزول كنند نه چنين بود كه و هر و نگاه دارند نـشانند

به اندازه  به خيانتي حاجت نيفتد كـه هر يكي را از ايشان ي كفاف مشاهدت اطالق كنند تا او را

و نازك است .)48:همان(اين كار مهم

مي»تركم طمع«و»تركوتاه دست«از دو صفت به كار رفته است بهكه براي قاضيان توان

به امور مرد وضعيت اسف  و رسيدگي پي برد بار امر قضا الملـك خواجه نظـام.م در آن روزگار

جا  مييدر و در ضمن حكايتي از قول عضدالدوله ديلمي چنين ي همـه«: آوردي ديگر از كتاب
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مي داوري به قاضي درست شود، چون قاضي بيداد كه از قاضي داد بـستاند ها :همـان(»كند كيست

.م حكومتي سلجوقيان است اين سخن خواجه تاييدي بر وجود فساد قضايي در نظا.)94

 فساد اجتماعي.ج
كه خواجه نظام و رفتار ناپسند مردم در جامعه نيز از مواردي است اي الملك بـه گونـه فساد

مي  به آن اشاره كم. كندگذرا و و در حقيقـت مـسائل انتقاد وي در مورد قيمت اجناس فروشـي

بايد مـأموراني بـراي نظـارت بـر وي معتقد است كه حكومت. اقتصادي حاكم در جامعه است 

 بـه هـر«.روابط اقتصادي در جامعه بگمارد تا خيانتي از جانـب فروشـندگان صـورت نگيـرد 

و نـرخ و فروخـت شهري محتسبي بايد گماشتن تا ترازوها و خريـد  هـا نگـاه هـا راسـت دارد

و در همه مي ب دارد تا اندر آن راستي رود و در ازارهـا فروشـند،ي چيزها كـه از اطـراف آرنـد

و سنگ  و خيانتي نكنند و نهي منكر بـه احتياط تمام كند تا غشّي و امر معروف ها راست دارند

.)51:همان(»جاي آرند

كه رفتار مردم مورد انتقاد واقع مي د شـو در تمام كتاب سياستنامه تنها همين يك مورد است

الملـك بـه سـوي نظـام ادات نظـامي تيـز انتقـو همان طوركه در مطالب قبلي مالحظه شد، لبه

و روابط حاكمان در اداره   ايـن سـخن بـه معنـاي آن نيـست كـه.ي امور جامعه است حكومتي

پي دل نظام الملـك، مـردم سوزي براي مردمان بوده است؛ بلكه اساساً از ديدگاه نظـام الملك در

و مردمان نيـز بـههحقّي برگردن حاكمان ندارند؛ زيرا حاكمان از جانب خداوند برگزيده شد  اند

ه در سـخن نكتـه. كه همچون اوامر الهي اسـت باشند ناچار بايد تابع دستور آنها  ي قابـل توجـ

كه وي رسيدگي به روابـط اقتـصادي حـاكم در جامعـه را نيـز از ديـدگاه نظام الملك آن است

مي  و نهي از منكر مـي مذهبي به معروف و آن را صورتي از امر و ايـن نگرد امـر نـشانگر دانـد

و حكومت در انديشه   الملـك اسـت كـه پيوسـته بـه آن اشـارتي نظام پيوند استوار ميان دين

. كند مي

 نتيجه
چه بيان شد، مي توان به اوضاع آشفته ايران در عصر سـلجوقي پـي با مروري اجمالي بر آن

و امپ خواجه نظام. برد راتـوري بـزرگ الملك از عناصر اصلي قدرت در عـصر سـلجوقيان بـود

سي سال با اقتدار اداره  در. كردسلجوقي را به مدت و وي سياستنامه را در آخرين سـال عمـر

الملك چون از مـسايل پديـد آمـده بـه خواجه نظام. آخرين روزهاي صدارت خود نوشته است 

و اوضاع پريـشان ايـران شدت دل  به نوعي از روابط فاسد سياسي  گير بود با نوشتن اين كتاب،

و جان خود را نيز بر سر ايـن كـار نهـاد الملـك در خواجـه نظـام. در قرن پنجم پرده برداشت
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به عنوان پايان بخـش هاي جامعه آرماني مورد نظرش را بيان مي بخشي از كتاب ويژگي كند كه

مي  مي. كنيممقاله آن را ذكر هـاي جامعـه ايـران در آن توانيم بـا كاسـتي با دقّت در اين سخنان

به خوبي آشنا شويم روزگ . ار

و زمانه« كه پادشاه نيك پديد چون روزگاري نيك فراز آيد ي بيمار بگردد، نشانش آن باشد

و راي و اهل فساد را مالش دهد و آيد و پيـشكارانش نيـك باشـند هايش صـواب افتـد، وزيـر

و بد مذهبان. اصيل و دو كار يك كسي را نفرمايند يكي را فرمايند را ضعيف كنندو هر كاري

و راه  و ظالمان را دست كوتاه كنند و از پادشـاه، لـشكرو پاك مذهبان را بركشند ها ايمن دارند

بي  و بيو رعيت ترسنده باشند و و فضالن را و كودكـان را برنكـشند اصالن را عمـل نفرماينـد

به  نه و سپهساالري به پيران كار ديده دهند و دانايان كنند مـرد. جوانان نوخاسـته تدبير با پيران

به زر  نه و كارها به قاعده. را به هنر خريداري كنند به دنيا نفروشند ي خويش بـاز برنـد دين را

چه برخالف اينكه كس را به اندازه و هر و دنيوي بر نظام باشد ي وي بدارند تا كارهاي ديني

س و شمشير به ترازوي عدل و كما بيش كارها »ياسـت راسـت كننـد بود، پادشاه رخصت ندهد

.)224:همان(
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