
)علیهم السالم( از این نقل تاریخی به خوبی روشن می شود:
روزی گروه��ی از مردم »ری« به دی��دار حضرت صادق )ع( در 
مدینه رفته بودند. هنگام مالقات، خود را گروهی از اهالی ری معرفی 
کردند. حضرت فرمود: مرحبا به برادراِن قمی ما. گفتند: ما از ری آمده 
ایم! حضرت باز همان سخن را تکرار فرمود. چند بار دیگر آنان تأکید 
کردند که اهل ری هس��تند، اما پاسخ حضرت صادق )ع( همان جمله 

بود. سپس امام افزود:
خداوند حرمی دارد که آن »مکه« اس��ت. پیامبر )ص( نیز حرمی 
دارد که »مدینه« اس��ت. امیرمؤمنان )ع( هم حرمی دارد که »کوفه« 
اس��ت. ما امامان هم حرمی داریم که »ش��هر قم« اس��ت. به زودی 
دختری از فرزندانم به نام »فاطمه« در آن جا به خاک س��پرده خواهد 

شد. هر کس قبر او را زیارت کند، بهشت او واجب می شود.
به گفته راوی حدیث، این س��خن ام��ام صادق )ع( وقتی بود که 
هنوز حضرت موس��ی بن جعفر )پ��در حضرت معصومه( به دنیا نیامده 

بود.)7(
در روایات متعددی، پاداش زیارت عارفانه او »بهشت« بیان شده 
اس��ت. در روایت دیگری اس��ت که حضرت رضا )ع( از سعد بن سعد 
پرس��ید: ای س��عد! قبری مربوط به ما اهل بیت نزد شماست؟ گفت: 
آری، فدایت ش��وم، قبر فاطمه دختر موس��ی بن جعفر )ع( است. امام 
رضا )ع( فرمود: آری، هر کس با معرفت زیارتش کند، بهش��ت برای 

اوست: »نعم، من زارها عارفًا بحّقها فله الجّنة«.)8(
ق��م، اکنون حرم اهل بیت و حریم امامان معصوم اس��ت. بانویی 
در این ش��هر مدفون است که بارگاهش همچون نگینی در این خّطه 
کویری می درخش��د و حرمش چش��مه پر فیض اس��ت و پروانگانی 
شیفته علم و معرفت از سراسر ایران، بلکه از کشورهای اسالمی دیگر 
به این شهر می آیند، تا هم بارگاه منّور او را زیارت کنند، هم از علوم 

ائمه و معارف اهل بیت در این شهر استفاده کنند.
در ش��رح حال بزرگانی همچون: امام خمینی، ماّل صدرا، عالمه 
طباطبائی، آیة اهلل مرعشی و... نمونه های متعددی نقل شده که این 
بزرگان در آس��تانه مقدس��ه او چه احترام ها و ادب ها و زیارت ها و 
حاجت گرفتن هایی داش��ته اند و حق و جای گاه او را می شناختند و 

برای حل مشکالت خود به او متوّسل می شدند.
ش��خصیت عظیم او، الگوی عفاف و علم و ایمان اس��ت و مرقد 
نوران��ی اش، جاذب��ه ای که دل های دوس��ت دار خاندان عصمت را 
همچون مغناطیس��ی به س��وی خود می کشد. باش��د که از این اسوه 

فضیلت، سرمشق ایمان و عفاف بگیریم.

پی نوشت ها:
1( اعیان الشیعه، ج 8، ص 391؛ به نقل از ریاض العلماء.

2( الغدیر، ج 1، ص 197.
3( به مواردی از احادیث منقول از ایش��ان و منابع آن، در مس��تدرک سفینة البحار، ج 8، 

ص 259 اشاره شده است.
4( بحاراالنوار، ج 48، ص 290.

5( مستدرک سفینة البحار، ج 8، ص 257.
6( بحاراالنوار، ج 48، ص 290.

7( بحاراالنوار، ج 99، ص 267؛ مستدرک سفینة البحار، ج 8، ص 596.
8( بحاراالنوار، ج 99، ص 265.
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پیشگفتار

نیازهای زندگی و مسائل 
معیشتی و اقتصادی بیشترین 
نگرانی انسان دیروز و امروز 
اس��ت و با شرایط کنونی، در 
نیز چنین خواهدبود. بر  آینده 
طرف کردن این نگرانی بزرگ و 
فراگیر، آنگاه امکان دارد که اقتصاد 
با مسائل ارزش��ی آمیخته گردد واخالق به 
کمک معیارهای اقتصادی بش��تابد،  و عدالت اجتماعی بر 

سیاست های مالی و نظام های اقتصادی پرتو افکند.
روشن است که قوانین به تنهایی نمی تواند تعهد الزم 
و مس��ئولیت شناس��ی ژرفی را در انس��ان ها پدید آورد، و 
از ای��ن هم��ه فاصله های زندگ��ی و محرومیت ها بکاهد. 
از ای��ن رو، در تعالیم اس��المی، اخ��الق و اقتصاد پیوندی 
ناگسس��تنی دارد و فعالیت های اقتصادی انس��انی بر پایه 
باور تکلیف و مس��ئولیت های خدایی استوار گردیده  است 
و انس��ان های دی��ن باور، در گردش ثروت و ش��یوه های 
تولی��د و توزیع و مص��رف، از تکلیف الهی پیروی می کنند 
و مسئولیتهای انسانی را نیک باور دارند. بدین جهت است 
که بازار اس��المی و کارگاه و کارخانه و مزرعه اس��المی با 
دیگر بازارها، کارخانه ها و مزارع تفاوتی اصولی می یابد و 
اصول و معیارهای خدایی بر آن پرتو افکنده و آن را از هر 
گونه ظلم و حق کشی به دور داشته است.)البته در صورتی 

که اسالمی باشد(.
اص��ل تعه��د شناس��ی و مس��ئولیت پذی��ری که از 
آم��وزش های اساس��ی همه ادیان آس��مانی اس��ت، در 
اس��الم بس��یار مورد تاکید قرار گرفته است، به ویژه در 
رواب��ط اقتصادی. در پرت��و این اصل اس��ت که زندگی 
س��امانی شایس��ته می یابد و از رنج و ان��دوه توده های 

انس��انی کاس��ته می گردد.
حضرت امام ابوالحس��ن علی بن موس��ی الرضا )علیه 
الس��الم( در بیان » حکمت اح��کام « و از جمل���ه زکات 

می فرماید:
 الن اهلل کلف اهل الصحة القیام بشان اهل الزمانة 

و البلوی 1
خداوند توانمندان را مکلف کرده اس��ت تا برای )اداره( 

امور بیماران زمینگیر و دیگر مبتالیان قیام کنند.
 مس��ئولیت های اقتصادی، در ح��وزه رفتار و تالش 

 1امام رضا )ع(؛ زندگی و اقتصاد

از این هفته تصمیم داریم سلسله مطلب 
جدیدی با عنوان »امام رضا )ع( ؛ زندگی 
و اقتص�اد« را تقدی�م حضورتان نمائیم. 
این سلس�له مطالب برگرفته از کتابی با 
همین عنوان نوش�ته جناب آقای محمد 
حکیم�ی م�ی باش�د. این کتاب توس�ط 
انتش�ارات به نش�ر وابس�ته به آس�تان 

قدس رضوی به چاپ رسیده است.
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انسانی و روابط اجتماعات بش��ری از مهمترین مسئولیت 
ه��ا اس��ت که هم��ه انس��ان ه��ا در برابر آن مس��ئول و 
متعهدند، وهرکس به س��هم خویش و به مقدار توانی که 
دارد )طبق تعبیر کالم امام رضا)علیه الس��الم( باید برای 
رفع نابسامانی های اقتصادی جامعه خویش و کل جامعه 
بش��ری بکوشد. همین خط مش��ی کلی و همین سیاست 
های مالی اس��ت ک��ه از مجموع تعالیم دی��ن و احادیث 
پیامب��ر )صلی اهلل علی��ه و آله و س��لم( و امامان معصوم 
)علیهم الس��الم( و از جمله تعالیم رضوی، به روش��نی به 
دس��ت می آید. خط  اساسی و معیارهای اصلی این رساله 

نی��ز ب��ر همی��ن مح��ور دور م��ی زن��د.
در این زمانه ناهنجار، و با همه انسانیت های فراموش 
ش��ده، و با انبوه موانعی که بر س��ر راه انسان ها در سراسر 
کره زمین پدید آمده اس��ت، اگر راه های رهایی به انس��ان 
ها نموده ش��ود، و ارزش های معنوی و الهی درست تبیین 
گردد، با آغوش باز پذیرفته خواهد شد، و رویکرد به آموزش 
ه��ای اصیل دین اوج خواهد گرفت و زمینه اندیش��ه های 

باطل و بی پایه و اساس بشری، از میان خواهد رفت.
امام رضا )علیه السالم( فرمودند:

رحم اهلل عبداً احیی امرنا.
فقلت له : و کیف یحیی امرکم؟

قال: یتعلم علومنا و یعلمها الناس . فان الناس لو علموا 
محاسن کالمنا ال تبعونا 2

خدا بیامرزد کسی را که امر ما را زنده کند.
گفتم : چگونه امر شما را زنده می کند؟

فرم��ود: علوم م��ا را می آموزد و ب��ه مردمان تعلیم 
م��ی دهد. همانا اگر مردم تعالی��م زیبایی ما را دریابند ، 
از م��ا پیروی کنند )نه از غیر ما(، یعنی به راه درس��ت و 
)صراط مس��تقیم( در می آیند، و به سعادت هر دو جهان 

می رس��ند.
در راس��تای این هدف ارزش��مند، پ��اره ای از تعالیم 
رضوی )علیه الس��الم( در مس��ائل معیش��ت و زندگی و 
بین��ش های اقتص��ادی گرد آمد و به صورت این رس��اله 
عرضه گش��ت. امید که در معرفی زیبائی های تعالیم آن 
امام بزرگ، موفقیتی نصیب ش�ده باشد، و نارسایی بیان و 
ای��ن قلم را، ژرفایی و بیکرانگی این حکمت ها و آموزش 
ها جبران کند، و دیدگ�����اه های ویژه مس��ائل مالی در 
احادیث امام علی بن موس��ی)علیه السالم( اندکی روشن 
گردد، و همگان را س��ودمند افتد و نس��ل ج��وان ما را با 

فرهنگ غنی اس���المی، اندکی آش��ن�ا   س��ازد.

بخش اول: اصل مالکیت

مالکیت حقیقی
 امام رضا )علیه السالم( فرمودند:

... اذ کان )اهلل تعال��ی( المال��ک للنف��وس و االموال و 
سائر االشیاء،

الملک الحقیقی و کان ما فی ایدی الناس عواری ...3
... خداون��د مال��ک حقیق��ی مردمان و ام��وال و دیگر 

چیزهاست ، و آنچه در دست مردم است ، عاریت است...
 مالکی��ت، در ط��ول تاریخ، از سرچش��مه های اصلی 
فساد، بیدادگری، درگیری و تضادهای اجتماعی بوده است؛ 
زیرا انس��ان، کانون نیاز و احتیاج است و نیازها با کاالها و 
اموال برآورده می شود و در اختیار داشتن و مالکیت مال و 
کاال، آسایش و آرامش انسان را تامین می کند. طبقاتی که 
به »داشتن« های فراوانی دست بیابند، می توانند نیازهای 
خود را به صورت کامل برطرف سازند، و در برابر احتیاجات 
احتمالی آینده تامینی بس��نده داشته باشند. بدینسان، نقش 

اساسی مال و مالکیت در زندگی انسان آشکار می گردد.
به دنبال پیوند ناگسس��تنی وضع نیازمندیها با مالکیت، 
حس فزون طلبی انس��ان رخ می نماید. از این رو، به ذخیره 
سازی و انباشتن ثروت و گرد آوری کاالها و مواد و اموال می 
پردازد، و برای داش��تن های زیاد و گسترش قلمرو مالکیت، 
به کوش��ش برمی خیزد، و هر راهی را برای رسیدن به این 
مقص��ود می پیماید، و از هرگونه مانع و محدودیتی س��ر باز 
می زند، و عوامل و زمینه هایی را می جوید که دستیابی به 

داشتن بیشتر و افزون تر را ممکن سازد.
بدین جهت، ریشه فتنه ها و مشکالت 

و بی عدالتی و نابسامانی و نیازمندی 
در زندگ��ی انس��ان، از مالکیت بر 

م��ی خیزد مالکیت��ی که مرز و 
حد و قانون وش��رع نشناسد، 
و ب��ا احس��اس فزونخواهی 
انس��ان  طلب��ی  ق��درت  و 
بخش  و  گ��ردد،  آمیخت��ه 
ه��ای عظیمی از م��واد و 
ثروت جامعه را از راه های 
نامش��روع، وی��ژه خوی��ش 

س��ازد. درس��ت اندیش��یدند 
کسانی که گفتند: انسان باید 
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از پرس��تش بت »در هم و دینار )س��یم و زر(« نیز بپرهیزد، 
و از قید اس��ارت مالی آزاد گردد و احس��اس فزونحواهی و 
آزمندی و حرص او مهار شود  و از بند داشتن های افراطی 
و نداش��تن های تفریطی نجات یابد، تا انسانیت او بشکفد و 

استعدادهایش به فعلیت درآید.
اص��ل مالکیت � به عنوان یک قانون پایدار برای حفظ 
جامعه و انس��ان � ضرورت دارد و اصلی انکار ناپذیر اس��ت، 
به گونه ای که تعلق و بس��تگی برخی از اش��یا به انس��ان، 
طبیع��ی و بر پایه اصلی فطری اس��ت، لیک��ن همین اصل، 
اگر در چهار چوب ش��رع و قانون محدود نگردد و با میزان 
عدالت مشخص نشود، سر چشمه بدبختی ها، نابسامانی ها، 
و ویرانگری های فراوان می گردد، و بس��یاری از انسان ها 

را از حق فطری خویش محروم می سازد.
در اندیشه الهی امام رضا )علیه السالم( مالکیت حقیقی 
ویژه خداوند اس��ت و مردمان در داشتن ها اصالت ندارند و 
مالک حقیقی نیس��تند، بلکه آن چه را در دس��ت دارند و به 
ظاهر مالک آن هس��تند، به عنوان عاریت به آنان داده شده 
است تا برای گذراندن زندگی، از آن ها � به صورت مشروع 
� به��ره ببرند، چنان که در کالم بلند پایه آن امام بزرگ در 
آغاز دیدیم . نفی مالکیت حقیقی از انس��ان، و معرفی مالک 
حقیقی، نقشی اصولی در کار بهره برداری از اموال و کاالها 
دارد و از هدف ش��دن مال و مال پرس��تی مانع می گردد و 
نادی��ده گرفت��ن حقوق مال��ی را از میان می ب��رد و به طور 
کلی بینش انس��ان ها و ش��یوه عمل آنان را درمسائل 
مالی، به راه درس��تی هدای��ت می کند، و از 
هرگون��ه بی تعهدی و خود محوری های 
س��ود پرستانه در مس��ائل مالی مانع می 
گردد. همچنین، ای��ن بینش توحیدی، در 
سیاستگذاری اقتصادی در نظام مالی جامعه نیز 
تاثیری ژرف دارد، و محور اصلی س��یر مال و گردش 
ثروت را مش��خص می سازد، و راه را به روی استفاده 
های افراطی فردی و محرومیتهای دسته جمعی سد 

می کند.
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نه��ج البالغه این اث��ر جاودانه، بر گرفت��ه از بیانات و انوار 
گهربار امیرالمؤمنین حضرت علی )علیه الس��الم( آن بزرگ مرد 
تاریخ اس��ت که هیچگاه غبار زمان پرده کهنگی و فراموشی بر 
سیمای پرفروغ او نیفکنده، و از جلوه و شکوه او نکاسته، و تقوا و 
عدالت و جهاد و دیگر صفات برجسته او را از یاد نبرده، و در برابر 
عظمت دانش و حکمت او سر تعظیم فرود آورده، و از مرز تعصب 
و فرقه گرایی در گذش��ته، تا بدانجا که دوست و دشمن زبان به 
ستایش او گشوده و به تالیف کتب و سرایش اشعار پرداخته و با 
 زبان اندیش��ه و سوز و دل نمی ازیم فضیلت او را بیان کرده اند . 
روایات اس��المی و متون تاریخی در شان و منزلت امیرمؤمنان 
علی علیه الس��الم فراتر از ش��هرت و تواتر است تا بدانجا که از 

حقایق مسلم و ضرورت ها بشمار می آید . 
تدوین نهج البالغه 

این مجموعه نفی��س و زیبا به نام»نهج البالغه« که اکنون 
در دس��ت ماس��ت و روزگار از کهن��ه کردن آن ناتوان اس��ت و 
گذش��ت زمان و ظهور افکار و اندیشه های نوتر و روشن تر مرتبا 
بر ارزش آن افزوده اس��ت، منتخبی از»خطابه ها« و »دعاها« و 
»وصایا« و»نامه ها« و»جمله های کوتاه« موالی متقیان علی � 

علیه الّسالم � است . 
این اثر ماندگار که از متون اولیه فرهنگ اس��المی اس��ت 
توس��ط ادیب عالمه مرحوم سید ش��ریف رضی رضوان اهلل علیه 
در س��ال 400 هجری از می��ان صدها کتاب و منبع گردآوری و 
تنظیم گردیده است . آنچه تردید ناپذیر است این است که علی 
� علیه الّس��الم � چون مرد سخن بوده است، خطابه های فراوان 
انشاء کرده، و همچنین به تناسبهای مختلف جمله های حکیمانه 
کوتاه فراوان از او شنیده شده است، همچنان که نامه های فراوان 
مخصوصا در زمان خالفت نوشته است، و مردم مسلمان عالقه 

و عنایت خاصی به حفظ و ضبط آنها داشته اند. 
اسناد، شروح، ترجمه ها 

آفت��اب آمد دلیل آفتاب. اگر س��خن شناس��ی بخواهد به دید 
تحقیق و خالی از تعصبات، با این پرس��ش که صاحب س��خن در 
این کتاب کیست، بنگرد؛ قطعا تصدیق خواهد کرد که او شخصیتی 
بزرگ اس��ت که به سرچشمه ای جوشان و منبعی بی پایان متصل 
 است به گونه ای که نمی توان پس از قرآن نظیری برای آن پیدا کرد. 
اگر هیچ سند معتبری هم برای آن پیدا نشود باز هم می توان اذعان کرد 
که این سخن، از اوست و سخنی عادی با محاسبات دنیوی نیست؛ 
زیرا حقایق ومعارفی که در این مجموعه در قالب های گفتاری بسیار 
بدیع و جذاب مطرح شده است از عهده بشر عادی خارج است. این 
 کالم با زبان بی زبانی از عظمت و شرافت صاحبش سخن می گوید. 
ش��خصیت های زیادی تالش خویش را در جهت بررس��ی مصادر 
نهج البالغه صرف کرده اند که اجماال ذکر اس��امی برخی از آنها بی 

تناسب نیست: 
1. م��دارک نهج البالغ��ه، عالم��ه کاش��ف الغطاء 2. اس��تناد 
نهج البالغ��ه، امتیاز علی عرش��ی 3. نهج الس��عاده فی مس��تدرک 
نهج البالغه، محمد باقر محمودی)در 8 جلد( 4. مصادر نهج البالغه، 
 عبداهلل نعمت 5. مصادر نهج البالغه و اسانیده، سید عبدالزهراء حسینی 
6. بحثی کوتاه پیرامون مدارک نهج البالغه، رضا استادی 7. روش های 

تحقیق در اسناد و مدارک نهج البالغه، محمد دشتی 8. و... 
نهج البالغه در طول حدود هزار س��ال عمر خود در دسترس 
دانش��مندان، طالب و اهل علم بوده اس��ت و به مطالعه و حفظ 
آن می پرداختن��د و در خطبه ها و خطابه ها بدان اس��تناد و تبرک 
می جستند و اندیشمندان و محققان بر آن شرح و تفسیر می نوشتند 

و به ترجمه آن اقدام می کردند . 
همه ش��ارحان و مترجمان نهج البالغه که بیش از سیصد ]1[ 

به مناسبت  آغاز درس تفسیر و تبیین نهج البالغه در مسجد امام 
حسین در شب های  شنبه پس از نماز مغرب و عشا  توسط نماینده 
مقام معظم رهبری حجت االسلالم و المسلمین سید محمود مدنی

آشنایی اجمالی با نهج البالغه
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نفر می باش��ند باالتفاق معتقدند که این کتاب از تالیفات عالمه ]2[ 
شریف رضی است و او این توفیق را یافته که سخنان امام امیرالمؤمنین 
 علی )ع( را با س��بک و ش��یوه ای جالب گردآوری و تنظیم نماید . 
اجازات��ی ک��ه علم��ا و محدثان بزرگ ب��ه اصحابش��ان می دادند 
 ]3[ دلی��ل روش��ن و قاطع��ی ب��ر صح��ت این انتس��اب اس��ت . 

عالم��ه ش��ریف رضی - کس��ی ک��ه در دنی��ای عل��م و ادب به 
پارس��ایی و دق��ت در راس��تگویی مورد قبول همگان اس��ت . ]4[ 
 - نی��ز در کتابهای متع��دد خود این امر را تصریح کرده اس��ت . 
نه��ج البالغ��ه مانند قرآن کری��م کتاب زنده اس��ت و هم چنان 
می درخش��د و نظر دانش��مندان را به خود جلب می کند و به اکثر 
زبانهای زنده دنیا چون: فارسی، ترکی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، 

آلمانی، ایتالیائی و اسپانیایی و غیره ترجمه شده است.]5[
نام نهج البالغه 

نامی که شریف رضی برای این کتاب برگزیده »نهج البالغه « 
یعنی »راه و روش بالغت « اس��ت زیرا این کتاب درهای بالغت 
را به روی خواننده می گش��اید و طالب��ان بالغت را بدان نزدیک 
می س��ازد و نیاز دانش��مند و دانش��جو را برمی آورد، و گمش��ده و 
خواس��ته بلی��غ و زاهد اس��ت و از آن روز که این کت��اب گام به 
عالم فرهنگ و ادب نهاد و توس��ط شریف رضی به بار نشست، در 
میان دانش��مندان و خطبا و اهل ادب جا باز کرد و بلند آوازه ش��د 
و ش��هره آفاق دانش گردید و س��تاره آن در شام و عراق و نجد و 
تهامه درخش��ید، و هرکجا که رفت با استقبال مردم مواجه گردید 
و در مراک��ز علم��ی به درس و بح��ث از آن پرداختند زیرا عالوه 
ب��ر معنای ارزنده و محتوای علم��ی و عمیق همه جانبه و درهای 
حکمت و دانش، دارای الفاظ و نگارشی بسیار بدیع و زیبا و سبک 

و ش��یوه یی هماهنگ و عالی اس��ت که در اوج نثر عربی قرار 
گرفته است . ]6[

ویژگی های نهج البالغه 
نه��ج البالغه این اثر ماندگار و ب��ی نظیر را می توان از جهات 
مختلفی مورد دقت ، ش��ناخت و بررس��ی ق��رار داد. اوصاف و 
ویژگی های این مجموعه بی بدیل را در این نوش��تار مختصر 
نمی توان ش��ناخت، اما به لحاظ اختصار، به شاخصها و ویژگی 

های مهم آن اشاره می شود: 
1. کالم��ی فوق کالم انس��انها و پایین ت��ر از کالم خدا و در 
حقیقت، کلماتی گهربار از امام معصوم حضرت مولی الموحدین 

امام علی)علیه السالم
 2. جامعی��ت نه��ج البالغه، به گونه ای ک��ه همانند قرآن، به 
عنوان انواری از آن، به تمام مس��ائل دنیوی و اخروی پرداخته 

است
 3. اوج فصاحت و بالغت بی نظیر

 4. در بردارنده رس��التی جاودانه و جهانی پس از قرآن، جهت 
هدایت بشریت

 5. جاذبه خاص نهج البالغه برای همگان
 6. مصون از هرگونه ضعف، خطا وتحریف

 7. ارزش واالی پیام های نهج البالغه
 8. عدالت خواهی و ظلم ستیزی منحصر به فرد

 9. و... . 
محتوای نهج البالغه 

نهج البالغه اثری اس��ت که باید با آن زیس��ت و تنفس کرد. 
روح را ب��ا آن هم دم س��اخت و با آن نب��ض و قلب را به تپش در 
آورد، ت��ا معانی آن در عمق جان بنش��یند و بتوان دنیاهای آن  را 
وارد ش��د و س��رزمین هایش را فتح کرد. هرچند رسیدن به قله ی 
رفیع معرفت علی)ع( حتی در حوزه  نهج البالغه بر کس��ی میّس��ر 
نیس��ت و ضعف ما حکم می کند که نمی توان تمام دنیاهای زهد 
و تق��وا و عب��ادت و عرفان و حکمت و فلس��فه و پند و موعظه و 
مالحم و مغیبات و سیاس��ت و مسؤولیت های اجتماعی، حماسه، 
ش��جاعت و دیگر زوایای نهج البالغه را وارد ش��د و این اقیانوس 

بی پایان را شناخت. 
نهج البالغ��ه از نظر محتوایی به مس��ائل گوناگون اعتقادی، 
اقتصادی، سیاس��ی، اخالقی پرداخته اس��ت و در قالب خطبه ها، 
نامه ها و حکمت ها به پرسش ها و مسائل عرصه های مذکور پاسخ 

داده است. 
نهج البالغه در مس��ائل اعتقادی به آفرینش جهان و انسان و 
جانوران، هدفدار بودن خلقت انسان،]7[ معرفت حق تعالی]8[ وحدت حق 
تعالی]9[، هدف فرستادن پیامبران]10[، هدف بعثت پیامبر اکرم)ص( ]11[، 
 استمرار رسالت با قرآن و عترت]12[ و فرجام و رستاخیز،]13[ پرداخته است. 
امام علی)ع( در نهج البالغه، به مسائل اقتصادی نیز پرداخته است و 
مسئولّیت انسان را نسبت به سرزمین ها و چهارپایان]14[ و ارج نهادن 
به کار و تالش انسان و بهره مندی از حاصل دست رنج خویش]15[ و 
ضرورت آبادانی سرزمین ها ]16[ و ذخیره سازی ثروت]17[ و توصیه  هایی 
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مربوط به بیت المال و عدالت اجتماعی و فقر زدایی و ره نمودهای 
اخالقی به ثروت مندان و برنامه های اقتصادی و وظایف فردی 
 نیازمن��دان و وظایف دولت و جامعه را بیان کرده اس��ت.]18[

بخ��ش دیگ��ری از فرمایش��ات امام عل��ی)ع( به مس��ائل 
سیاس��ی و حکومت��ی اختص��اص دارد. ام��ام)ع( در ای��ن 
س��احت، به وظایف کارگزاران و اس��تانداران، نویس��ندگان، 
ارت��ش و نیروه��ا و س��ران نظام��ی، روش ه��ای دریاف��ت 
اس��ت.]19[ پرداخت��ه  کش��ورداری  اص��ول  و   مالی��ات 
س��احت دیگر نهج البالغه، مس��ائل اخالقی و تربیتی است.

ک��ه امام)ع( ب��ر مبنای جهان بین��ی توحیدی، آن را اس��توار 
س��اخته اس��ت. اخالق فردی در نهج البالغه، دانش اندوزی 
ت��وأم با عمل، بی اعتنایی به زخ��ارف دنیوی، آزادگی و ظلم 
س��تیزی، نظم و حساب رس��ی در امور را تبیین نموده اس��ت 
و اخ��الق اجتماعی نیز به خوش خلقی و انس��ان دوس��تی، 
 انص��اف ورزی با مردم و مانند این ها اش��اره کرده اس��ت.]20[

مس��ائل عبادی و معنوی مانند سیمای عابدان شب زنده دار، 
انگیزه های گوناگون در عب��ادت، حاالت و مقامات عابدان و 
تأثیر عبادت در زوال گناه نیز در نهج البالغه مورد توجه جدی 
قرار گرفته اس��ت]21[.وی کرد علی)ع( در سراسر سخنانش بر 
مبنای عدالت اس��ت؛ همان گونه که فرم��ود: عدالت، زندگی 

است. ]22[
علی)ع( از آن بس��یار افرادی نبود که در سخن، از حق 
دم می زنند، ولی در عمل از آن س��رمی پیچند؛ ]23[ زیرا حق، 
در مقام س��خن گس��ترده ترین پهنا را داراست ولی در مقام 
اج��را و عمل بدان، در تنگنایی بی مانند اس��ت؛]24[ یعنی در 
مقام سخن، به آسانی می توان حق و عدل را ستود و از آن 
دم زد، ولی عمل کردن بدان، بسیار دشوار و مشکل است.

]1[. کتابنامه نهج البالغه: رضا اس��تادی، البته این کتاب در س��ال 1395 به 
چاپ رسیده است و در طول بیست سال پس از آن قطعا شروح و ترجمه های 
زیادی تالیف ش��ده است . در این زمینه بنیاد نهج البالغه اثری تدوین کرده 
اس��ت بنام کتابشناس��ی امیر المؤمنین )ع( و نهج البالغه ک��ه در آن به کلیه 

ترجمه ها و شروح و در مورد نهج البالغه نیز اشاره شده است . 
]2[. ن��گاه کنی��د ب��ه فهرس��ت های ابی العباس نجاش��ی متوف��ای 450 و 

فهرست شیخ منتجب الدین متوفای 585 . 
]3[. عالمه امینی،الغدیر193/4، دارالکتب االسالمیه . 

 ]4[.الغدیر: 195/4 ، همان . 
]5[. داود الهامی- دنیای نهج البالغه، ص 187، موسسه امام صادق)ع(، 

قم. 
]6[. ش��رح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، مقدمه ابوالفضل ابراهیم بر ش��رح 

نهج البالغه ابن ابی الحدید ص 7 ، دار االضواء بیروت. 
]7[. نهج البالغه، خطبه ی 1و 165 و 185. 

]8[. همان، خطبه ی 186. 
 ]9[. همان، خطبه ی 152، 45. 

]10[. همان، خطبه ی 144 و 1. 
 ]11[. همان، خطبه ی 1. 

]12[. همان، خطبه ی 198 و 152 و 97. 
 ]13[. همان، خطبه ی 132، حکمت 456 و 44 و خطبه ی 222. 

 ]14[. همان، خطبه ی 167. 
 ]15[. همان، خطبه ی 160. 

 ]16[. همان، نامه ی 53. 
 ]17[. همان، حکمت 123 و خطبه ی 183. 

]18[. همان، نامه ی 53 و 40 و 67 و حکمت 229 و 68 و 390 و 366 و 
 140 و 141 و 328 و 230 و 93، خطبه ی 15 و 127 و 205 و 224. 

]19[. نهج البالغه، نامه ی 53 و 45 و 5 و 18 و 19 و 20 و 27 و 40 و 
 43 و 71 و 8 و 14 و 12 و 11 و 16 و 50 و 60 و 25 و 26 و 51 و 77. 

]20[. همان، خطبه ی 192 و 110 و 230 و 53 و 47 و نامه ی 31 و 47 و 
 53؛ حکمت 147و 439. 

]21[. همان، خطبه ی 222 و 193 و 220 و 230 و 199 و 192، حکمت 
 290 و 237، نامه ی 45. 

 ]22[. غررالحکم و دررالکلم. 
 ]23[. شرح غرر الحکم، ج 6، ص 62. 

]24[. نهج البالغه، خطبه ی 216
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درسی از سیره نبوی

قران پیامبر را به عنوان  الگوی همه انسان ها  معرفی نمود »لقد کان لکم فی 
رسول اهلل اسوه حسنة )سوره  احزاب  ایه 21( بنابراین شایسته است مومنان 

در همه شئون زندگی پیامبر را سر مشق زندگی  خود قرار دهند. 
خوش�بختانه  روایات  بس�یار زیادی که بیانگر س�یره  رسول  گرامی اسالم 
اس�ت به یادگار مانده اس�ت  که ما در هر ش�ماره  به گوشه ای از این سیره 

عملی  و نوارنی پیامبر اشاره خواهیم کرد.
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پیامبر و شانه  زدن مو و ریش
پیامبر)ص( بیشتر، هنگامی شانه می کرد که 
موهای�ش  تر ب�ود. آن حض�رت، همچنین ریش 
خ�ود را چهل ب�ار از پایین به ب�اال و هفت بار از 
باال به پایین ش�انه می زد و می فرمود: »این کار، 

حافظه را زیاد می کند.«]1[
در ح����دیث�����ی از امیرمؤمنان)ع( آمده 
اس�ت: »پیامب�ر، موهای خ�ود را ش�انه می کرد 
و بیش�تر اوق�ات آن را ب�ا آب ص�اف می ک�رد و 
می فرمود: »آب برای خوش�بو کردن مؤمن کافی 
اس�ت.«]2[ در مکارم االخالق آمده است: »پیامبر 
سر و محاسن خود را با سدر می شست.«]3[ امام 
صادق)ع( درباره این آیه که »نزد هر مس�جدی، 
زینت کنید« فرمود: »منظور از زینت، ش�انه  زدن 
اس�ت؛ زیرا این کار باعث به دست آمدن روزی، 
زیبا شدن مو، برآورده ش�دن حاجت، زیاد شدن 

مردانگی و قطع  شدن بلغم می شود.«]4[
پیامب�ر)ص( هر روز در آینه ن�گاه می  کرد و 
موهای سرش را شانه می زد. آن  بزرگوار، گاهی 
نی�ز برای مرتب  کردن موهای خ�ود در آب نگاه 
می ک�رد. آن حضرت، نه تنه�ا برای خانواده اش ، 
بلکه ب�رای یاران�ش نیز خویش را می آراس�ت. 
روزی عایش�ه دی�د پیغمب�ر، قب�ل از رفت�ن نزد 
یارانش، در ظرف آبی نگاه می کند و موهای خود 
را منظم می س�ازد. عایش�ه گف�ت: »در آب نگاه 
می کن�ی و موهای�ت را منظم می کن�ی؛ در حالی 
که ت�و پیامب�ر و بهتری�ن خلق خدای�ی؟« خاتم 
انبیا)ص( فرمود: »خداوند دوس�ت دارد هنگامی 
که بنده ای به س�وی برادرانش م�ی رود، خود را 

برای آنان منظم کند و بیاراید و زیبا سازد.«]5[
 

پیامبر و رنگ  کردن موها
رسول خدا)ص( فرمود: »دوست  داشتنی ترین 
رنگ ها نزد خداوند،  رنگ مش�کی است.« روزی 
م�ردی که ریش هایش زرد ش�ده بود نزد پیامبر 
آمد. آن حضرت فرمود: »این چه قشنگ است.« 
روز دیگ�ر، آن م�رد در حالی ن�زد پیامبر آمد که 
ری�ش خود را با حنا س�رخ کرده بود. فرس�تاده 
خدا)ص( فرمود: »این زیباتر اس�ت.« روز دیگر 
آن م�رد در حال�ی به دیدار پیغمب�ر)ص( آمد که 
ریش خود را س�یاه کرده بود. پیامبر)ص( خندید 

و فرم�ود: »رن�گ مش�کی از آن دو رن�گ بهت�ر 
است.«]6[

در حدی�ث دیگ�ری از امام ص�ادق)ع( آمده 
اس�ت ک�ه مردی ب�ا رنگ س�یاه، ریش خ�ود را 
خض�اب ک�رد. هنگامی ک�ه نزد خات�م انبیا)ص( 
آم�د، آن حض�رت فرم�ود: »رن�گ مش�کی، نور 
اس�الم و ایمان، و س�بب محبت زنانتان و ترس 
دشمنانتان اس�ت.«]7[ محمد بن عبداهلل انصاری 
نق�ل می کند که ب�ه عبداهلل بن بریره گفته ش�د: 
»آیا رس�ول خدا)ص( خضاب می فرمود؟« گفت: 
»آری.« ام�ام باقر)ع( فرم�ود: »موهای بناگوش 
پیغمب�ر)ص( س�پید ش�ده ب�ود و با حن�ا و کتم 

خضاب می بست.« 
اب�و رمثه، ضم�ن توصیِف پیامب�ر اکرم)ص( 
می گف�ت: »دارای زلف بودند و آثاری از رنگ حنا 
در آن دی�ده می ش�د.« عبدالرحم�ان ثمالی نقل 
می کن�د: »خات�م انبی�ا)ص( ریش خ�ود را با آب 
س�در رنگ می کرد و دس�تور می داد مس�لمانان، 
موهای خود را رنگ کنند.«]8[ محمد بن مس�لم از 
امام باقر)ع( درباره خضاب سؤال کرد. ایشان در 

پاسخ فرمودند: »پیامبر، خضاب می کرد.«]9[
هش�ام ب�ن ع�روه نق�ل می کن�د ک�ه پیامبر 
اعظم)ص( فرموده است: »موهای سپید را رنگ 
کنی�د و ب�ه یهودیان ش�بیه نباش�ید.« همچنین 
می فرم�ود: »بهتری�ن رنگی ک�ه می توانید با آن 

موهای سپید را رنگ کنید، حنا و کتم است.«]10[
 

]1[. نوری طبرسی، حس�ین؛ مستدرک الوسائل، قم، موسسه 
آل البیت، 1415ق، ج1، ص59.

]2[. محم�د، جعف�ر؛ الجعفریات، )اس�ناد جعفر ب�ن محمد(، 
بیروت، بی تا، چاپ اول، ص178.

]3[. طبرس�ی، حس�ن بن فضل؛ مکارم االخالق، قم، الجامعة 
المدرسین، 1414ق، ج1، ص118.

]4[. طباطبایی، محمد حسین؛ سنن النبی، بی نا، بی جا، بی تا، ص 
.145

]5[. طبرسی، پیشین، ص67.
]6[. صدوق، ابو جعفر محمد؛ ثواب االعمال، تهران، انتشارات 

کتاب فروشی اسالمیه، 1396ق، ص19.
]7[. طبرسی، پیشین، ص150.

]8[. ابن س�عد، محمد؛ طبقات، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، 
انتشارات فرهنگ و اندیشه، تهران، 1374ش، ج1، ص 416 

و 417.
]9[. طباطبایی، پیشین، ص146.

]10[. ابن سعد، پیشین، ج1، ص 417 و 418.
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خواجه نظام الملك طوس��ى پسر خواجه 
ابوالحس��ن على بن اس��حاق بود كه در قريه 
نوغان از شهر طوس به تاريخ جمعه پانزدهم 
ذى القعده س��ال ۴۰۸ ه.ق )۱۰۱۷ م( متولد 
شد. طوس از شهرهاى عمده و فرهنگ خيز 

خراسان بود.
ابوس��عيد ابوالخير به شاگردهايش گفته 
بود: »اگر مى خواهيد كس��ى را ببينيد كه دنيا 
بخورد و آخرت ببرد، فردا به صحرا ش��ويد« 
و حاال صحرا آن قدر پر ش��ده بود از صوفيان 
تيره پ��وش كه پس��رک بعداً وقت��ى ماجرا را 
تعري��ف مى كرد، گفت: »صح��را كبود بود«. 
پسرک – كسى كه قرار بود هم دنيا را داشته 
باش��د و هم آخرت را – اس��مش حسن بود؛ 
پسر على و بعدها پدر على. ابوعلى حسن ابن 
على توسى كه حاال به اسم خواجه نظام الملك 
مى شناسيم اش و اسمش شده نام خيابانى در 
شرق تهران؛ كسى كه همشهرى اش خواجه 
نصيرالدين توسى درباره او گفته: »آسمان بر 

وزيرى بزرگ تر از او سايه نيفکند«. 
عصر س��لجوقيان كه دوره طاليى اش، 
عصر وزارت خواجه نظام الملك اس��ت، اوج 
دوران ش��کوه تمدن اسالمي است. در زمان 
خواج��ه نظام المل��ك، هنوز مس��لمانان يك 
امپراتورى وسيع داش��تند، دانشمندان بزرگى 
مثل خيام و ام��ام غزالى پرورش مى يافتند و 
صنع��ت و تجارت رونق داش��ت. اما با مرگ 
خواجه، ب��ه فاصله يك ماه، س��لطان بزرگ 
س��لجوقى )ملکش��اه( هم مرد. س��ه پسر او 
س��ر تقس��يم حکومت به جان ه��م افتادند. 
امپراتورى سه پاره شد. در اثر ضعف حکومت 
مركزى، دولت هاى كوچك ايوبى، فاطمى و 

خوارزمش��اهى هم س��ر درآوردند. اروپايى ها 
از اين ضعف اس��تفاده كردن��د و جنگ هاى 
صليب��ى را به راه انداختند كه براى يك قرن 
همه انرژى مسلمانان را گرفت. بعد هم حمله 
مغ��ول پيش آمد و بعد ديگ��ر هيچ چيز مثل 
س��ابق نبود. اهميت خواج��ه نظام الملك در 

پديد آوردن همين دوره با شکوه است. 
داورى» ويل دورانت« درباره اين دوران، 
خواندنى اس��ت: »شمارشاعران و عالمان اين 
دوران، كم از هنرمندان نبوده است«.  قاهره، 
بعلب��ك، حلب،  بيت المق��دس،  اس��کندريه، 
دمش��ق، موصل، حمص، توس، نيش��ابور و 
بسيارى شهرهاى ديگر به مدرسه هاى بزرگ 
خود مى باليدند. تنها در بغداد، در س��ال ۴5۷ 
قم��رى )۱۰6۴ ميالدى( 3۰ مدرس��ه از اين 
قبيل بود. يك س��ال بعد، نظام الملك مدرسه 
ديگ��رى –نظاميه – به پا ك��رد. زنان نيز در 

اين  ب��ه  م��وارد  برخ��ى 

مدرس��ه ها مى رفتن��د. كتابخانه هاى عمومى 
اين زمان بيشتر و غنى تر از همه دوران هاى 
ديگر اس��الم ب��ود. نحويان، لغت شناس��ان، 
دايره المعارف نويسان و تاريخ نويسان بسيارى 

به عرصه رسيدند. 
تفنن��ى  و  اصل��ى  هنره��اى  از  يک��ى 
مس��لمانان، نوش��تن كتاب سرگذشت كسان 
بود: ابن القفطى ش��رح حال ۴۱۴ فيلسوف و 
دانش��مند را در كتاب خود آورده بود، ابن ابى 
صعيب��ه زندگينامه ۴۰۰ طبي��ب را ثبت كرد، 
محمد عوفى دايره المعارفى از شرح حال 3۰۰ 
ش��اعر فارسى به دست داد، بى آنکه ذكرى از 
عمر خيام به ميان آورد و محمدبن خلکان با 
كتاب »وفيات االعيان« خود كه ش��رح حال 
۸65 تن از بزرگان اس��الم را به اختصار در آن 
آورد، از همه آنها گوى سبقت برده است. كتاب 
ب��ا وجود گس��تردگى 
لح��اظ  از  مطل��ب، 
دقت عجيب است؛ 
با وج��ود اين، ابن 
خل��کان از نقص 
عذر  خود  كتاب 

خواجه نظام الملک
 مردی تمدن ساز
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مى خواه��د و مي گوي��د: »خ��دا 
نخواس��ته كه جز ق��رآن  كتاب 

باش��د.«  محمد  بى نقص  ديگرى 
شهرستانى در كتاب »ملل و نحل«، 

دين هاى مش��هور جهان را شرح داد 
و تاريخ و فلس��فه آن را خالصه كرده 

است. هيچ يك از مسيحيان آن دوران 
نمى توانس��ته اند كتاب��ى ب��ه پرمايگى و 

بى طرفى آن فراهم كنند. 
تقريب��ا همه كس��انى ك��ه خواندن و 

نوش��تن مى دانستند، ش��عر مى گفتند و هيچ 
يك از حکام نبودند كه شعر را تشويق نکنند. 
مس��لمانان كتاب هاى داس��تانى »هزار و يك 
شب«، »كليله و دمنه« و »مقامات حريرى« 

را بيش از ديگر كتا ب ها مى شناختند. 
در اي��ن دوران، بار ديگر آس��ياى باخترى 
از لحاظ مادى و معنوى رونق گرفت. دمش��ق، 
حل��ب، موصل، بغ��داد، اصفه��ان، رى، هرات، 
دياربکر، نيش��ابور و مرو به فرهن��گ و زيبايى 
از همه ش��هرهاى جهان گوى س��بقت مى برد. 
خالصه سخن آنکه دوره انحطاط درخشانى بود. 

جالب ت��ر اينکه همه اينه��ا نتيجه درايت 
ي��ك مرد ب��ود: خواج��ه اى از اهال��ى توس. 
خواجه حسن توس��ى معروف به نظام الملك. 
اخالق ه��اى عجيب و غريبى داش��ت؛ در دم 
و دس��تگاهش »همواره عالم��ان و فقيهان و 
صوفيان حاضر بودى« چون خواجه هميشه ى  
خدا، دوس��ت داشت از يکى چيز ياد بگيرد. از 
آن طرف، خواجه با واعظان بد بود و زيرآبشان 
را مى زد. اجازه نداد سلجوقى ها دم و دستگاه 
خالفت عباسى را به هم بزنند، عوضش كارى 
كرد كه خليفه جز ويترين هيچ كاربرد ديگرى 

شته  ا ند
باش��د. آخرش هم در 
۱۰ رمض��ان۴۸5 )هجرى( هنگامى كه با 
اردوى ش��اهى از اصفهان به بغدادمى رفت در 
نزديکى صحنه در كرمانش��اه يکى از فداييان 
حسن صباح كه رخت صوفيان را پوشيده بود 
با ضرب كارد بر س��ينه و رگش زخمى شد و 
يك روز پس از آن درگذش��ت. او را ترور كرد. 
جس��د خواجه را به اصفهان بردند و در محله 
كران دفن كردن��د؛ محلى كه حاال به »تربت 

نظام« معروف است.
ش��ايد گمان كنيد  كه خواج��ه اى با اين 
درج��ه از اهميت كه در ده ق��رن قبل زندگى 
مى كرده،نمى تواند در زندگ��ى امروز ما نقش 
داشته باش��د اما واقعا اين طور نيست؛ حداقل 
تقويمى كه ما طبق آن سركار مى رويم، درس 
مى خوانيم و قرار و مدارهايمان را مى گذاريم، 
كار اي��ن آدم اس��ت كه براى پ��ردازش آن با 
دانش��مندانى همچون خيام هم��کارى كرده، 

اين تقويم در سال ۴5۱ هجرى تکميل شد.
 چيزهاى ديگرى هم هست؛ ايده دانشگاه 
امروزى، بيمه، نظام ارزشيابى و ارتش منظم، 
همگى مال خواجه هستند؛ به اضافه يکى دو 

تا شاهکار معمارى. خودتان ببينيد:
دوران  اث��ر  ماندگارتري��ن  و  زيباتري��ن 
س��لجوقى كه ويل دورانت آن را با كليس��اي 
نوتردام مقايسه مى كند، مسجد جامع اصفهان 
اس��ت؛ اين مسجد هم از يادگارى هاى خواجه 

است.
ش��کوه امپراتورى سلجوقى كه از سوريه 
تا غرب چين امروزى گس��ترده شده بود، تنها 

با قدرت خواجه نظام اداره مى شد.
دانش��گاه هاى  مجموعه  اولين  نظاميه ها 
درس��ت و درمان ب�ودن��د كه ف�رم�ش��ان پايه 

دانشگاه هاى امروز جهان است.
بهتر بود اسم تقويم جاللى را مى گذاشتند 
تقويم نظامى يا تقويم خيامى چون نظام الملك 
آن را س��فارش داد و دوم��ى آن را جمع وجور 

كرد. 
به كت��اب »سياس��ت نامه« ك��ه خواجه 
نوش��ته، »س��يرالملوک« هم مى گفتند كه در 
آخرين س��ال هاى زندگ��ى اش به نثر قديمى 

نوشته شده. 
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خواجه نظام الملک طوسی در یک نگاه کلی
ابوعلی حسن پسر علی پس��ر اسحاق طوسی شناخته شده 
ب��ه خواجه نظام الملک طوس��ی )396 شمس��ی - 28 مهر 
471 شمس��ی؛ 408 قمری - 10 رمضان 485 قمری وزیر 
نیرومند دو تن از شاهان دوره سلجوقیان در ایران بود. وی 
نیرومندترین وزیر در دودمان سلجوقی بود و سلجوقیان نیز 
در زمان وی به اوج نیرومندی رسیدند. او بیست و نُه سال 

به سیاست درونی و بیرونی سلجوقی سر وسامان می داد.
در واپس��ین سالهای پادش��اهی ملکش��اه میان او و خواجه 
اختالفاتی پیش��امد که سرانجام به کنار گذاشتن او از وزیری 
وسپس ترور مشکوک خواجه نظام الملک انجامید. وی در 10 
رمضان 485 هنگامی که با اردوی شاهی از اصفهان به بغداد 
می رفت در نزدیکی صحنه در کرمانش��اه به دست کسی که 
رخت صوفیان را پوش��یده بود با ضرب کارد بر سینه و رگش 
زخمی شد و یک روز پس از آن درگذشت. کشتن او را در آن 
زمان به اس��ماعیلیان پیوند دادند. بیست روز پس از مرگ او 
ملکشاه نیز درگذشت و برپایه برخی حدسهای تاریخ نویسان 

به دست هواخواهان خواجه بدو زهر خورانده شده بود.
برخی تاریخ نویس��ان نیز برکناری و مرگ او را میوه توطئه 
ترکان خاتون زن ملکش��اه می دانند چ��را که نظام الملک با 

ولیعهدی پسر وی محمود مخالف بود.
ملکشاه پس ازبرکناری 
او تاج المل��ک قمی را 
ساخت.  وی  جایگزین 
برخی این ف��رد را نیز 
کش��تن  انگیزانن��ده 

خواجه می دانند.
کت��اب  نویس��نده  او 
یا  ( مه س��ت نا سیا

سیرالملک( است. 
در  وی  همچنی��ن 
جاللی  تقویم  پردازش 
با دانشمندانی همچون 
داشت،  همکاری  خیام 
ای��ن تقوی��م در س��ال 
تکمیل  451 هج��ری 
دانشگاه  شد. همچنین 
ک��ه  بغ��داد  نظامی��ه 

امام محمد غزالی از آموزگاران آن بود به دس��تور او برپا ش��د. 
نظامیه های مشهور دیگر دراصفهان، نیشابور )نظامیه نیشابور(، 

بصره، موصل و هرات بودند.
خواج��ه نظام الملک را در کتابهای تاریخی با هفت لقب یاد 

کرده اند:
وزیر کبیر؛ از آنجا که در دس��تگاه س��لجوقیان به بزرگی او 

وزیری یافت نشده بود.
خواجه بزرگ؛ برای آموزگاری ملکشاه در زمان ولیعهدی

تاج الحضرتین؛ برای وزیری دو پادشاه
قوام الدی��ن؛ این لقبی مذهبی بود که فقیهان زمان بدو داده 

بودند.
نظام المل��ک؛ لقب��ی ک��ه عامه بیش��تر وی را ب��ا این لقب 
می خواندن، پس از وی در دوره های پس��ین تاریخ بسیاری 
از وزیران معتمد ش��اهان در ایران و هند با این لقب خوانده 

می شدند.
اتابک؛ لقبی که ملکشاه پس از شاهی بدو داده بود.

رضی امیرالمومنین؛ لقبی که خلیفه المقتدی بامراهلل در سال 
475بدو داده بود.

آرامگاه 
بنای دارالبطیخ در محل��ه احمدآباد اصفهان و در کوچه ای 
ب��ه نام خواجه نظام الملک واقع اس��ت. ای��ن بنای کوچک 
و بی پیرای��ه آرامگاه��ی 
در  و  اس��ت  س��لجوقی 
آن ح��دودا ده قبر وجود 
دارد که به ش��اهزادگان 
س��لجوقی  ب��زرگان  و 
نس��بت داده می ش��وند. 
خواجه  که  است  مشهور 
نظام المل��ک و س��لطان 
س��ن ملکشاه نیز در این 
م��کان دف��ن ش��ده اند. 
هرچن��د که ای��ن بنا به 
ش��ماره 99 در فهرست 
آث��ار مل��ی ای��ران ثبت 
ش��ده اس��ت اما در بین 
آث��ار تاریخ��ی اصفهان 
فراموش شده و بی رونق 

باقی مانده است.

شماره52   
مهر ماه 
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