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الوزير نظام الممك وأثره في تقدم الحركة العممية
في المشرق اإلسالمي

م.صدام جاسم محمد البياتي

كمية التربية لمعموم االنسانية/جامعة ديالى

ممخص

ان الحديث عن ىذه الشخصية الفذة لن تجمع من خالل سطور قميمة

حيث استطاعت ىذه الشخصية التدرج في المناصب حتى وصمت منصب الو ازرة
في عيد السمطان السمجوقي (آلب ارسالن).الذي تولى السمطنة من سنة ( 455ىـ -
465ىـ)
تولى نظام الممك الو ازرة السمجوقية من سنة( 455ىـ الى سنة 485ىـ)بعد ان
عمل كاتبا في بداية حياتو وكانت لمؤىالتو العممية والدينية والفكرية النصيب االكبر
في وصولو الى ىذا المنصب ومن ثم االبداع فيو في عيد السمطان الب ارسالن
وفي عيد ممكشاه السمجوقي( 465ىـ 485 -ىـ) وكان لو الدور االكبر في ادارة
الدولة بعد السطان السمجوقي 0 ،لقب نظام الممك بألقاب عديدة كان منيا (الخواجة)
فضالً عن لقب اخر ىو (تاج الحضرتين)وذلك النو وزير لسمطانين ومنح من

دارالخالفة العباسية لقب(رضي أمير المؤمنين) وىو اول لقب يطمق عمى وزير
سمجوقي من قبل الخمفاء العباسين ،عمر الوزير نظام الممك سبعا وسبعين سنة
تولى في صباه الكتابة البي عمي بن شاذان حاكم بمخ وبعده انتقل الى العمل نفسو
عند الب ارسالن الى اخر حياتو ثم برع الوزير في المجال السياسي الى جانب
المجاالت الميمة االخرى حيث كانت امور الدولة جميعيا تحت نظره ابان و ازرتو

وعمى يديو تمت انجازات عديدة .
ولد الحسن نظام الممك سنة

408ىـ في (نوقان)احدى قرى الراذ كان في

طوس وفي ىذه القرية درس وتعمم وقرأالقرأن الكريم وتعمم المغة العربية وفقو الشافعية
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 ،وىناك رويات كثيرة تتحدث عن ذكائو في صباه تنتشر ىذه الرويات في الكثير من
مدن خرسان مثل طوس ومرو ونيسابور وفي سن العشرين استطاع ان يظفر
بنصيب وافر من العموم الشرعية تمكن الوزير في اثناء و ازرتو من السيطرة عمى
جميع ممالك ال سمجوق وظل نظام الممك يشغل ىذا المنصب الى اخر لحظات
حياتو ونستطيع ان نقول انو كان الوزير القدير لدى السمطان السمجوقي الب ارسالن
المقدمة
شيدت الدولة العربية االسالمية في عصور ازدىارىا الفكري عدة مفاصل
وانعطافات كان ليا اثر بالغ في مسيرة الفكر العالمي بصورة عامة  .،والفكر
االسالمي عمى وجو اخص وكان من محاسن صنيع تمك الدولة ان ميدت الساحة
الفكرية ودعمتيا لتناكفات ومماحكات فكرية عاشتيا فترة االزدىار ىذه  ،فاستطار
العمماء وعجبوا بافكارىم وما يتبنونو درساً وبحثاً ودعماً مادياً وسياسياً يساعد في

كثير من فعاليتو عمى شيوع الفكرة المتبناه وتأىيميا  ،لمن كان ميسو اًر منيم  ،او كان
في مركز سياسي كان قد وضعو في ىذا االتجاه ،والشك فأن توضيف أكثر ىذه
المجاالت سواء كانت مادية او سياسية او فكرية مع ساحة يييئ ليا سيساعد
ويختصر الطريق عمى متبني ىذه الفكرة او تمك.
ولقد كان احد ابرز من تسيد تمك الساحة الفكرية ومير فييا نظام الممك
محطة بحثنا ومناخ رحالنا فوجدنا فيو مثاالً يمكننا ان نق أر من خاللو بعضاً من

تجميات تمك المرحمة وطبيعة مسيرتيا .

تناول البحث بعضا من سيرة نظام الممك ونشأتو وتعممو فضالًعن الوقوف

عمى صمتو بالصوفية والمرحمة التي مر بيا النظام وتقربو منيم وأنفاقو عمييم ،ثم

التفت البحث الى ألوان من ثقافتو ومنابعيا كالفقو والكالم  ،التاريخ والحديث وبعض
العموم األخرى التي برع فييا ثم وقف البحث ايضاً بشيء من االختصار عن أسرتو
وعمميا الذي زاولتو والمكان الذي قامت فيو وتم التطرق الى أىم ألقابو التي كانت

تطمق عميو بعد ان توج وزي اًر في زمن آلب أرسالن وممكشاه السمجوقي ونسحب
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الحديث عن اثر الوزير نظام الممك في تطور الحركة العممية واالدبية وكذلك
الحديث عن أىم أعمالو وىو بناء المدارس النظامية ودوافع إنشائيا ثم اختيار
األماكن التي أنشأت فييا وأسباب اختيار ىذه األماكن بالتحديد بعد ذلك انتقمنا في
الكالم الى توفير اإلمكانات المادية والمعنوية وفي نياية البحث تطرقنا الى بعض
المأخذ التي أوخذت عمى المدارس النظامية وختمنا بحثنا عن وفاة نظام الممك الذي
شكل اسطورة من اساطير التاريخ في الو ازرة االسالمية في المشرق.
بعض من سيرتو ونشأتو وتعممو
ىو ابو عمي حسن بن عمي بن أسحق الطوسي ولد في مدينة طوس
(410ىـ)

()1

*

سنة

 .وقيل عن بعض المؤرخين المعاصرين انو ولد سنة ( 408ىـ) في قرية

نوقان وىي إحدى قرى الراذكان في مدينة طوس

()2

.

وقد اختمف في اسمو كما اختمف في والدتو حيث قيل إن اسمو الحسين بن
عمي ولكن يبدو ان المشاع اكثر في اسمو الحسن بن عمي

()3

،.ويعد أكبر وزراء

السالجقة جمع في يده كل ميام ممالك الدولة السمجوقية في عصر سمطانين
عاصرىما في و ازرتو ىما السمطان ألب أرسالن(

455ىـ 465 -ىـ) والسمطان

ممكشاه(465ىـ 485 -ىـ) .
اما في نسبو فقد نسب الى طوس حيث قيل انو الحسن بن عمي بن اسحاق
الطوسي

()4

 .وىو رأي األكثرية من المؤرخين وروى البعض انو الحسن بن عمي ابن

أسحق بن العباس الطوسي
اسحق الطوسي

()6

()5

 ،وقيل من ناحية أخرى الحسن بن عمي ابن أحمد بن

.اما المقابو التي لقب بيا فيي الطوسي والراذكاني )7(.

والنوقاني . )8(.ويبدو انيا كانت نسبةً الى القرية او المدينة التي عاش بيا

ىنا او ىناك .كذالك اطمق عمى الوزير نظام الممك لقب الخواجة وىو لقب كان يطمق
في زمانو عمى االشراف والنبالء من االسر المتوسطة وىم مالكي االراضي الزراعية
والذين يقومون بجباية المكوس والضرائب (  . )9ولقب النظام ايضاً بتاج الحضرتين

وذلك النو وزير لسمطانين ىما المب ارسالن السمجوقي والسمطان ممك شاه حيث بقي

ليما وزي اًر مدة ثالثين سنة اعطى لمو ازرة حقيا في كل االمور ونجح في االدارة في
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جميع ممالك السمطنة . )10(.وكذالك اطمق عميو لقب اخر ىو رضي امير المؤمنين
وىو اول لقب يطمق عمى وزير وذلك الن الخمفاء العباسيين لم يطمقوا القاباً لوزراء
غيره وذلك العجابيم بو وباعمالو التي قام بيا وادارتو الجيدة المور الممالك

السمجوقية وحسن امانتو وحين دخل النظام عمى الخميفو المقتدي باهلل فاجمسو وقال لو
" ياحسن رضي اهلل عنك كرضى امير المؤمنين عنك")11 (.
أما أمو فيي زمرد خاتون من ال حميد الدين الطوسي الذين كان أكثرىم من
وزراء الدولة االسالمية

()12

. ،حظي نظام الممك بثقافة واسعة فيو قد تعمم عموم

الدين مثل الفقو والحديث ثم كان لو باع في العموم العقمية كالحساب والمنطق والمغة
والنحو .

()13

 ،ورغم ماعرف عن النظام من معرفة وتعمم اال ان المؤرخين اليشيرون

بشيء من التفصيل او ربما اغفموا حياتو الدراسية االولى ويبدو ان سبب ذالك ىو
ناجم عن طغيان سيرتو السياسية عمى العممية ولكن عمى الرغم من ذلك فان ىناك
اشارات وصفيا نظام الممك عن مواطن تعممو واسماء مشاىير اساتذتو في ثنايا كتابو
الوصايا .

()14

،تتممذ نظام الممك وىو في عمر الخامسة عمى يد أبيو فأخذ يحفظو

القران ويشرح لو اليسير من اآليات القرانية طوال طفولتو ولم يبمغ سنو الحادية عشر
حتى أتم حفظ القرآن الكريم بأكممو

()15

.ثم ان حياة اليسر التي حظي بيا نظام

الممك خاصةً بعد ان عمل والده دىقاناً مسؤالً عن جمع الضرائب والمكوس لمدينة

طوس في عيد الغزنويين كان ليا اثر عمى تعممو وتدريسو فقد اختار لو والده عبد
الصمد الفندوحي النيسابوري وىو احد العمماء في مدينة طوس .

()16

مدرساً لو فكان

مدرسو االول وتمقى عمى يديو المبادىء االولى لمعربية وبعض من الفقو وسمع منو
الحديث الشريف .

()17

 ،لكن طموح النظام لم يقف عند ىذا الحد بل فكر في تمقي

العمم أكثر من ذلك خاصة وىو في حداثة عمره  .لذلك نراه يسافر إلى نيسابور
بصحبة أستاذه وبرغبة والده إلى األستاذ الجميل * الموفق ىبة اهلل النيسابوري فشيد
أنس
النظام من ىذا العالم واألستاذ الجميل كل الرعاية والعطف حتى ألَ َ
ف خدمتو و َ
()18
مجمسو
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ويصف لنا نظام الممك أستاذه الشريف فيقول عنو " كان رحمو اهلل من كبار
عمماء خراسان وكان رجالً مباركاً محترماً ويبدو انو عمر حوالي خمس وثمانون سنة
وقد اشتير عنو التفاؤل واليمن حتى قيل ان كل طالب يدرس عمى يديو يبمغ الدولة

والسمطان "

()19

 ،.لذلك نرى ان النظام بدأ مرحمة جديدة من حياتو العممية الدراسية

قضى فييا حوالي أربعة أعوام في الدراسة تعرف خالل ىذه المرحمة عمى زميميو
الخيام والصباح ثم عاد النظام بعد ىذه المدة إلى أبيو فخو اًر بما حصل عميو من

مادة عممية وما حققو من انجازات دراسية أفادتو فيما بعد .
* اسرتو .
كان أبو عمي الحسن دىقاناً

()20

 .وكان جده اسحق دىقاناً في بييق * ولما

ارتقى المقام بأبيو في خدمة أبي الفضل سوري بن المعتز حاكم خراسان من قبل
الغزنويين اسند اليو امر جمع الضرائب لكن دخل والد النظام لم يكن يكفي لسد

النفقات ولما اشتد عود النظام كان يقاتل في طميعة الجيش جنباً الى جنب مع ابنائو

وغممانو ويواجو االخطار بعزم الرجال ومعدنيم

()21

، .كان لنظام الممك اثنا عشر

ولداً وعدد غير قميل من األصيار وذوي القربى وقد عيد الى كل واحد من ىؤالء
بوالية وحكومة كما انو اوصل أنصاره الى مطاف الجاه والنعمة فكان سمطان

السالجقة من أقصاه الى أقصاه تحت نفوذه وسيطرتو وكان أمره نافذاً في كل مكان

()22

، .ويروى انو كان لمنظام نفسو الفا غالم حتى ان خصومو خوفو ممكشاه من ان

نظام الممك بكثرة ىؤالء الغممان انما يبيت خالفاً وعصياناً غير ان النظام استطاع
بحسن تدبيره ودرايتو لالمور ان يجد لنفسو مخرجاً من سوء الظن ىذا

()23

.

صمتو بالصوفية

كان لنظام الممك صمو وتاريخ مع الصوفية قبل ان يكون شافعياً حيث تشير

المصادر الى انو كان قد رحل الى بخارى التي كانت تتمتع بمكانو عممية مرموقة

بين مدن العالم االسالمي ولم تثنو حالتو المعاشية التي تردت فيما بعد بعدما اصابو

ابيو من تردي في ىذا المجال وقصد مجمس الشيخ أبي سعيد بن ابي الخير ،)24( .
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حيث سمح لو بالدخول واالستماع الى نصائح الشيخ وأثناء حديث الشيخ واذا بسائل
يمتمس عطاء فيزت الشفقة قمب نظام الممك فنزع حزامو الذىبي أو الفضي فوىبو
لمسائل حيث ال يممك نقداً فقال الشيخ "في مجمسنا اليوم رجل فتح منطقتو وسيتمنطق
عنده أىل العمم قريباً" وبعد انتياء المجمس أسر إليو الشيخ بالبشائر والسمطان وأمره

بإيصال اليبات إلى مستحقييا

()25

، .وقيل ان نظام الممك سئل عن سبب تعظيمو

لمصوفية فقال "اتاني صوفي وانا في خدمة بعض االمراء فوعظني وقال اخدم من
تنفعك خدمتو والتشتغل بما تاكمو الكالب غداً فمن اعرف معنى قولو فشرب ذالك

االمير من الغد وكانت لو كالب كالسباع تفترس الغرباء في الميل فغمبو السكر وخرج

وحده فمم تعرفو الكالب فمزقتو فعممت ان الرجل كوشف بذالك فانا اطمب امثالو.

()26

 ،وقد ظل الوزير طوال حياتو شديد الكرم عمى غممانو وأقاربو بحيث يقال انو صرف
ألفي ألفي درىم عمى بنت ممكشاه في عرسيا عندما تزوجت جالل الدين ابن صاحب
غزنو

()27

، .ويبدو إن المتصوفة قد انتشروا في تمك الفترة بالتحديد في مدن خراسان

وكان ليم نفوذ واسع ومشايخ تقوم بإعطاء الدروس والوعظ في حمقات معينة حتى
نرى النظام فيما بعد لم يكن ليعير اىتمامو لغير األئمة والمتصوفة

()28

 ،.بعد ذلك

نرى نظام الممك يستمر في رحمتو في طمب العمم فيرحل إلى مرو بعد بخارى ثم سفره
إلى أكثر من بمد مثل غزنو وكابل ثم سافر بعد غزنو إلى بمخ وىو يتعمم عن األمور
الحسابية الشيء الكثير ويقوم باألعمال اإلدارية واإلنشاء وغيرىا من األعمال األخرى
التي أبدع فييا النظام بعد ذلك

()29

 ،.لقد كان النظام يولي المتصوفة عناية خاصة

حيث كان ينفق عمييم سنوياً ويؤمن ليم نفقاتيم وييتم بإيجاد ( خانقاتيم ) وىو يعتقد
بشيوخ الصوفية حتى عد النظام أحد مريدي الشيخ أبي السعيد أبي الخير

()30

.

من البدييي أن تزيد ىذه األمور والعوامل من أىميتو لدى المسممين
والمتصوفة خاصة  ، .وقد اقامة النظام العديد من الربط في العراق وفارس لمعباد
والزىاد واىل الصالح والفقراء ورتب مايحتاجون لو من غذاء وكساء .
ليذه االربطة دور في نشر االسالم فيما بعد .
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* ألوان من ثقافتو ومنابعها .
لقد كان النظام غزير المادة والمعمومات توجو نحو العمم واألدب منذ نعومة
أظفاره فبذل كل الجيد من أجل الوصول إلى مرتبة عممية عالية فيو بدون شك كان
قد اطمع عمى مجموعة من العموم اإلسالمية أنذاك وتمقى أصوليا عمى كبار األساتذة
()32

حينذاك وقد أفاد من حضوره بعض مجالس العمماء في عصره

 ،.ولم تثنو

امور السياسو عن متابعة العمم والمعرفة والتي طال فييا باعو وبرع فييا وكما ياتي.
* الفقو والكالم .
لقد برز النظام في جميع مسالك العموم وازدادت رفعتو ورفق بالرعايا وبنى
الوقوف وىاجرت الكبار الى جانبو واستمر عشرين سنة وسمع من القشيري وأبي
مسمم بن مير يزد وأبي حامد األزىري وروى عنو *عمي بن طراد الزينبي **ابن

()33

نصر العكبري وكان فيو خير وتقوى وميل الى الصالحين وخضوع لموعظتيم

.

،ويقال ان ايامو كانت دولة أىل العمم  .لم يكن النظام فقيياً بالمعنى الدقيق ولكننا

نستطيع القول انو برع في بعض االمور الفقيية ويقوم المؤرخين تساىالً وتسامحاً في
اطالق لقب فقيو عميو وميما يكن من شيء فقد دفعو التفقو لدراسة المغة واالدب

والتاريخ والتفسير والحديث وبعض العموم ليبمغ درجة الفقيو في أحكام الشريعة ولكنو
قبل ان يصل الى ىذه المرتبة الرفيعة اتجو الى السياسة ليتخذ منيا وسيمة لنشر
اداب الدين والعمل بأحكامو لذلك نرى معظم المؤرخون والمعنيين بدراسة سيرتو
يرددون كممة فقيو

()34

، .ولعل خدمتو األولى في بداية حياتو في الدواوين بخ ار سان

ثم بغزنة أىمتو الى ان يبمغ تمك المناصب العممية فيما بعد

()35

 .ويقال ان النظام

عندما دخل في خدمة الممك داود بن ميكائيل والد السمطان ألب أرسالن

()36

 ،.يقال

ان الممك داود سمم النظام الى ولده الب أرسالن وقال لو ىذا حسن الطوسي فتسممو
واتخذه والداً وال تخالفو

()37

.

* التاريخ والحديث .
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لقد كان إلمامو بالتاريخ االسالمي وتاريخ الفرس واسعا مما نفعو في أداء
ميمتو السياسية فقد كانت دراسة التاريخ من مستمزمات الوزير لإلفادة والعبرة لذلك لم
يكن التاريخ بنظره كتاباً يق أر لمتسمية او قصة تروى لمترفيو وتمضية الوقت وانما ىو

درس وموعظة ومن فوائده االستنتاج وتفادي األخطاء المتكررة ومن ىنا نجد ان نظام
الممك ال يتكمم عن أمر في كتابيو السياسة والوصايا اال وذكر عنيا حادثة من
التاريخ فيو من المؤيدين لمقول التاريخ يعيد نفسو خالفاً لما يراه اخرون  .ثم يحكى

لنا قصة جيش بخارى والخدعة التي استعمميا – التيكين – لوقوعو في الفخ فان من

أطمع عمى ىده القصة سوف ال يتعقب عدواً الى واد ال يعرف عنو شيئاً

()38

 ،.غير

ان نظام الممك لم يذكر شيئاً عن معرفتو بالتاريخ الروماني عدا ما كان يعرفو عن
الدولة الرومانية الشرقية حيث أبمى فييا وأسيم في حربيا وميد لمقضاء عمييا

وخاصة في عيد السمطان ألب أرسالن حيث حدثت أكبر معركة بين الروم
والمسممين انتصر فييا المسممون بقيادة ألب أرسالن ىي معركة مالذكرد(

463ىـ)

التاريخية والتي كان فييا لموزير نظام الممك الدور األكبر مع أوالده وغممانو الذين
قدر عددىم بحوالي ألف غالم حيث كانوا معو في مقدمة الجيش

()39

.

وربما كان حظو في الحديث خي اًر منو في الفقو والكالم والتاريخ اذ تكاد تجمع

النقول عنو بانو سمع الحديث وأسمعو
كثي اًر

()41

()40

،بل قال احد المؤرخين بأنو سمع الحديث

 ،ىذه المزايا والعموم باالضافة الى عموم اخرى كان يتمتع بيا النظام مثل

الحساب والمغة واالنشاء واالمالء ومؤلفاتو ونتاجيتو مثل سياسة نامو أو سير المموك

وبند نامو أي دستور الوزراء وسمي (الوصايا) باالضافة الى مجالسو واماليو التي
ذكرناىا سابقاً

()42

 ،ىي خير دليل عمى سمو عممو وتقدمو في المعارف رغم بروز

كتابو سياسة نامو أو سير المموك عمى باقي مؤلفاتو واعمالو االخرى  ،لكننا ال ننسى
ان كتابو سياسة نامو تشوبو بعض االخطاء التاريخية التي ذكرىا نظام الممك لكنو
رغم ذلك فيو كتاب فيو فوائد تأريخية كثيرة فيو يتكمم عن أوضاع الحكم وأجيزة
االدارة والطبقات االجتماعية ورسوم ذلك العصر وتقاليده وادابو
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اثر الوزير نظام الممك في تطور الحركة العممية واالدبية

يبدو أن وزير نظام الممك بذل جيداً واضحاً لمنيوض بالحركة العممية واالدبية

حيث كان محباً الىل العمم حتى انو رتب لمعمماء الرواتب التي تصرف ليم باانتظام

( ، .)44حيث كان يقوم بصرف رواتب شيرية الثنى عشر الف رجل من رجال العمم
في مختمف انحاء الدولة االسالمية وكان مجمسو يضم العمماء الكبار والشعراء وقام
بانشاء المكتبات وزودىا بالكتب فكانت سوق العمم في ايامو كما يقول ابن الجوزي
()45

قائمة والعمماء في عيده مرفوعي اليامو

 ،وقام نظام الممك بتاسيس المدارس

النظامية التي سوف ياتي ذكرىا بالتفصيل الحقاً وانتشرت في جميع مدن المشرق

االسالمي وبغداد والموصل انذاك.

()46

 ،وقام بانشاء ىذه المدارس في عيد

السمطان الب ارسالن حيث كان الوزير رحمو اهلل يحب العمم والعمماء وخصوصاً عمم

الحديث شغوفاً بو وكان نقمو لحديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اىم ما اشتير بو

()47

 ،فسمع من القشيري وابي مسمم بن مير بن يزيد وابي حامد االزىري

()48

،

وكان مجمسو عام ار بالفقياء والعمماء حيث كان يقضي معيم جل وقتو فقيل لو ان
ىؤالء شغموك عن كثير من المصالح فقال ىؤالء جمال الدنيا واالخرة ولو اجمستيم
عمى رأسي لما استكثرت لذلك وكان اذا دخل عميو ابو القاسم القشيري وابو المعالي
الجويني قام ليما واجمسيما معو في المقعد

()49

.،

المدارس النظامية
دوافع انشائها .

شيد العصر السمجوقي نيضة فكرية واسعة وضع اسسيا نظام الممك فقد انشا

ىذا الوزير العالم مجموعة كبيرة من المدارس في معضم العالم االسالمي سميت
بالنظامية في بغداد وبمخ وامل ونيسابور وىراة واصفيان والبصرة ومرو والموصل
وغيرىا.

()50

 ،لقد كانت من ضمن االسباب التي دفعت السالجقة لمتحرك ود خول

بغداد ىي استمرار لتحركاتيم في فتح المناطق التي صادفتيم في خراسان ومن ثم
ايران بأكمميا وجاء تحركيم في وقت صادف استغاثة الخميفة القائم بأمر اهلل بيم
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()51

لنجدتو من القائد الممموكي البساسيري الذي اعمن تمرده عميو

 ،.والدعوة

لمفاطميين في مصر  .لقد انتشرت الباطنية بنحميا المتعددة في سوريا وفارس والعراق
واخذت االنفصاالت تظير في جسم الدولة ىنا وىناك خاصة بعد ان طاف الحسن
الصباح يدعو لممذىب الباطني واالسماعيمي وقام ابراىيم ينال اخو السمطان طغرل
بك ومن ثم البساسيري في الموصل وبغداد بثورتين عنيفتين كادتا تقضي عمى
السالجقة والخالفة العباسية وكان لألزىر في مصر دور في نشر افكار الفاطميين
والمذىب االسماعيمي ولم يكن ايقاف ىذا المد من االفكار اليدامة في الدولة اال
بالفكر ايضاً حيث ان محاربة الباطنية والقضاء عمى افكارىا لم يكن باالمر اليين

ألن جذورىا قد تغمغمت في جسم دولة الخالفة بحيث لم يبق مكان من ىذه الدولة اال
وانتشرت فيو ىذه االراء وخاصة اقميم خراسان فانو المغذي الرئيس ليا باالراء
الفمسفية والبراىين المنطقية لذلك فقد زود دعاتيا بكثير من العمماء واتخذ ىؤالء

وسيمتيم في االقناع والحجة عن طريق الحوار والمناقشة

()52

 ،.لذلك كمو فكر

النظام في ان يقاوم النفوذ الفاطمي باالسموب نفسو الذي ينتشر بو ومعنى ذلك انو
راى ان يقرن المقاومة السياسية لمفاطميين بمقاومة فكرية ايضاً

()53

 .ومن ىنا جاء

تفكيره في انشاء المدارس النظامية التي نسبت اليو ألنو ىو الذي جد في نشأتيا

وخطط ليا وأوقف عمييا األوقاف الواسعة واختار ليا االكفاء من االساتذة فكان من
الطبيعي ان تنسب اليو دون السالجقة

()54

،.اذ ظل سالطين السالجقة كما يقول

بارتولد اليعرفون القراءة والكتابة حتى بعد حكميم في ايران مائة عام.

()55

،ولعل من

االسباب التي حممت نظام الممك الى تاسيس المدارس النظامية حاجة الدولة الى
الموظفين من قضاة وعمال وكتاب يتخرجون من مدارس منيجية وكان من شروط
الدخول في ىذه المدارس ان يكون الطالب شافعياً اصالً وفرعاً

(،.)56وقد انتشر

طالبيا في العالم االسالمي وتولوا الوظائف المختمفة.قال ابو اسحاق

الشيرازي***وىو اول مدرس في المدرسة النظامية في بغداد "لما خرجت في رسالة
بمد او قرية اال وجدت قاضييا وخطيبيا من
الخميفة المقتدي الى خراسان لم ادخل ً
تالمذتي" )57( .لقد كان النظام شافعياً حريصاً عمى وحدة االسالم الصحيح وقد
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عاصرت نظام الممك اراء متباينة مختمفة كانت منتشرة في العالم االسالمي انذاك
مثل المعتزلة والباطنية وبقايا القرامطة وغير ىذه المذاىب والممل والنحل وكان النظام
يرمي بالدرجة االساس عمى توجيو الرعية وجية تخدم مصمحة الدولة وتبعث عمى
االستقرار والسكينة واالمن لذا كان ىم النظام افيام الناس ومنتسبي النظامية خاصة
عمى اصول الدين الصحيح ولما كان نظام الممك شافعياً كان يرى ان يدرس الفقو
واالصول المستمدة من افكار واراء الشافعية

()58

 ،لذلك نرى الوزير نظام الممك شرع

في تأسيس ىذه المدارس حتى قبل تسمم منصبو الوزاري في اميات المدن وحوافر
االمصار من العراق وفارس الى ما وراء النير وسمم منابر التدريس فييا الى عمماء
شافعية وبذلك أصبحت اراء النظاميات تنتشر في البمدان االسالمية وتقف بوجو
انتشار االراء الباطنية وال سيما في ايران  ،.وكان النظام في بناء مدارسو ال يؤثر
مدينة عمى اخرى حتى لو كانت ىذه المدرسة صغيرة او نائية بعيدة اذ بمجرد ان
يبمغ مسمعو من ىو جدير بتاسيس معيد حتى سارع الى انشائو وتأسيسو وكان لكل
معيد طابعو الذي تمميو عميو البيئة وما يحيط بو من الظروف اجتماعية او دينية او
عممية او ىيئة تدريس وكان التنافس بين تمك المعاىد شديداً وذلك بفضل مشاىير
العمماء الذين يحاضرون فييا وكان طالب العمم يرحمون من معيد الى اخر طمباً

لمعمم حتى اذا تخرجوا اصبحوا من خيرة وسائل الدعاية لو  ،وخير مثال عمى ذلك

ىو ابن عساكر مؤرخ الشام المعروف المتوفى ( 571ىـ) عندما سمع بنظامية بغداد
سارع الييا طمباً لمعمم وسمع الدروس بيا وبعد رجوعو الى بالده الف كتابو المشيور

تاريخ دمشق

()59

 ،.ولم يبمغ صيت ىذه المدرسة مسامع ابن تومرت حتى شد الييا

الرحال من جبل السوس في اقصى المغرب لكي يتفقو عمى الغزالي وغيره ثم يعود
الى موطنو يناظر العمماء في فاس بعمم االعتقاد عمى طريقة األشعري ويتفوق عمييم
ثم يذىب ويدعو لنفسو ويؤسس دولة الموحدين عمى انقاض دولة المرابطين

()60

،.

وكذلك ابو النجيب السيروردي العالم المعروف الذي ينتيي نسبو إلى الخميفة ابو
بكر الصديق ( رض ) الذي استدعي لمتدريس من قبل الخميفة العباسي لمتدريس في
دار الخالفة ثم عين بعد ذلك في المدرسة النظامية في بغداد سنة ( 547ىـ ) بعد ان
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قضى فييا سنتين يدرس الفقو عمى المذىب الشافعي ( ،)61وقد نالت النظاميات شيرة
واسعة ومنزلة رفيعة بين المدارس التي انتشرت حينذاك بحيث اصبح التدريس فييا
امنية كبار العمماء حتى بذل بعضيم من التضحيات الكثير في سبيل الوصول الييا
مثل أبي حامد *البردي

()62

 .وكذلك عبد الرحمن الطبري الذي انفق االموال

والذخائر حتى ولي التدريس في النظامية(.)63

* اختيار اماكن المدارس .
لعل اختيار اماكن المدارس ميمة لنظام الممك من نواحي كثيرة حيث يقول

السبكي عن الوزير انو بنى مدرسة ببغداد ومدرسة بمخ ومدرسة بنيسابور ومدرسة بيراة

ومدرسة باصبيان ومدرسة بالبصرة ومدرسة بمرو ومدرسة بامل طبرستان ومدرسة

بالموصل

()64

،.وىذه ىي من اميات المدن في المشرق االسالمي التي انشئت فييا ىذه

المدارس ويتضح من توزيعيا الجغرافي انيا انشئت في المدن التي تحتل مركز الريادة
والتوجو الفكري مثل بغداد وأصفيان حيث كانت بغداد عاصمة الخالفة العباسية ويتركز
فييا عدد من المفكرين والثانية ىي عاصمة السمطنة السمجوقية في عيد آلب أرسالن

وممكشاه السمجوقي أما المناطق التي كانت مرك از لتجمع االفكار الباطنية االسماعيمية مثل

البصرة ونيسابور وطبرستان وخوزستان والجزيرة الفراتية

()65

،.فان ىذا التوزيع الجغرافي

لممدارس النظامية في االماكن التي ذكرناىا سابقاَ لم يأت اعتباطاً وانما كان ام اًر مقصوداً

ومدروساً حتى تقوم ىذه

المدارس بدورىا في محاربة االفكار واالراء الباطنية

واالسماعيمية في ىذه المناطق .
* اختيار االساتذة والعمماء لمتدريس في المدارس النظامية .
ان اختيار االساتذة لمتدريس في النظاميات يجري عمى وفق تقاليد تشبو الى
حد ما تقاليد ارقى الجامعات الحديثة فقد كان النظام يختبر معمومات االساتذة
والعمماء من خالل المناظرات التي كان يعقدىا في المناسبات المختمفة ويمقي عمييم
اسئمة كان قد فكربيا واعدىا مسبقاً فإذا لمس لدييم من العمم ما يؤىميم الى التدريس

في ىذه المدارس وجييم النظام الى المكان المالئم ليم في التدريس في ىذه المدارس
فيوفدىم الى تمك المدينة التي فييا المدرسة والتي تكون بأمس الحاجة الى عممم
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من ىذا نرى ان النظام ال يعين واحداً مالم يختبره ويتأكد من عممو وذلك ما

حدث مع االمام الغزالي الذي كان يتفقو عمى امام الحرمين في نظامية نيسابور فمما
مات استاذه في عام ( 478ىـ) كان مجمس نظام الممك مجمع اىل العمم ومالذىم
فناضر االئمة العمماء في مجمسو وقير الخصوم وظير اسالمو عمييم واعترفوا بفضمو
وتواله الصاحب بالتعظيم والتبجيل وواله التدريس في مدرستو ببغداد

()67

،.

واذا صدر االمر بالتعيين اخي اًر سار المدرس الى الجية التي اختير ليا فاذا كان في
بغداد مثل االمام الغزالي توجو الى دار الخالفة عند وصولو حيث يوافق عمى
التعيين ثم يخمع عميو طرحة زرقاء وأىبة سوداء

()68

،.

وبعد ذلك يحتفل بو في المدرسة حين يقدم ألول مرة ويحضر درسو كبار
رجال الدولة واالساتذة والشعراء وحين ينتيي من درسو تمقى الخطب والقصائد في
الترحيب بو والثناء عميو

()69

.

* توفير االمكانات المادية والمعنوية .
لم يبخل النظام في االنفاق بكل ما في وسعو من اجل انجاح ىذه التجربة في
العالم االسالمي فالكل يعرف انو بدون الوسيمة المادية من النفقات ورواتب شيرية
وخدمات صحية ودور لألساتذة والطالب والخدم ال يمكن عمل ىؤالء جميعاً وتقديميم
لممدارس ما تراه مناسباً لذلك سعى النظام الى توفير ىذه االمور جميعيا فعمى سبيل
المثال جعل لمنظامية ببغداد الكثير من موقوفات االسواق والحمامات والدكاكين

والضياع وذلك لتأمين اجور العمال واالساتذة ونفقات الطمبة وكان فييا ايضاً مكتبة
قيمة ذات منصة واساتذة ومعيدون وكتبو وحراس وخدم كثيرون ، .لقد كانت نفقات

االساتذة والطالب خمسة عشر الف دينار سنوياً وكان عدد طالبيا ستة االف طالب

يدرسون النحو والمغة والفنون األدبية والفقو والتفسير والحديث وغير ذلك من العموم
الشرعية

()70

، .من ذلك نستنتج ان جميع االساتذة في العالم االسالمي بدأو بالتوجو

لمتدريس في ىذه المدارس لشيرتيا أوالً ومن ثم لمرواتب التي تقدميا الى االساتذة

باالضافة الى جميع الخدمات االخرى .
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* بعض المآخذ عمى المدارس النظامية .
لقد كان التعمم في النظاميات ضرباً من التعصب الديني لممذىب الشافعي

الذي يتأتى عنو رد المذاىب االخرى في نفوس التالميذ فضالً عن ىذا فان تعميم

العموم العقمية وتعمميا في المدارس التي أنشأت بخراسان في القرن الخامس وما بعده

ثم في العراق وسائر البالد االسالمية كان محظو اًر اذ لم يكن يدرس فييا ويتعمم سوى
االداب والعموم الدينية وكان ىذا بطبيعة الحال يقمل من رواج العموم العقمية واىتمام

المتعممين بيا ويذىب بيائيا (،.)71ومما يؤخذ عمى النظاميات ايضاً ىو ربط ىذه
المدارس بالدوائر الحكومية وعدم استقالليا وخضوع العمم لمسياسة ونفوذ الحكام

والسياسة فيي اذا دخمت حظيرة العمم افسدتو اذ ان اول ما تعني بو وتسعى الى نشره
انما ىو لصالح الفئة الحاكمة والدعوة ليا ولمعتقداتيا عمى حساب العمم وتسخير

اقالم العمماء وألسنة االدباء في الثناء عمييم والدفاع عن مصالحيم (،.)72كذلك من
المأخذ عمى النظاميات ىو خشية العمماء من ابتداع النظام نسخة لمدارسو في منح
االجور لالساتذة والطالب فصار العمم في نظرىم حرفة وصار أىل العمم كسبة
وصار التزاحم ليس من اجل العمم وعموه بل من أجل المال وتحصيمو وىذا ما دفع
بعمماء ما وراء النير من ان يتخذوا لمعمم مأتماً وحزنوا عمى سقوط حرمتو فيما بمغتيم

اخبار ىذه النظاميات(،.)73ىكذا كانت حال المدارس النظامية ونتيجة ذلك ان طالبيا

كانوا محرومين من كل ما من شأنو انارة الفكر ووجوب البحث واظيار النظر
واالستدالل لقد كانوا يربون بنوع من محدودية الفكر في مستوى العموم النقمية اضافة
الى ذلك منعو من دراسة لبعض المذاىب االخرى التي كانت منتشرة انذاك والتعرف

عمييا(.)74
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،ومع ىذا فقد كانت المدارس النظامية مثاالً يحتذي بو من قبل طمبة العمم وكانت

ىذه المدارس من افضل الوسائل لتحقيق اىداف النظام ونشرىا في العالم االسالمي
وكانت الدولة الفاضمة من رواد ذلك اليدف االعمى الذي يقصده االمل المرجو الذي
يبتغيو وينشده .
نهاية نظام الممك .

يجمع المؤرخون عمى ان وفاة نظام الممك ومصرعو كان في غرب ايران بين ىمدان

وكرمانشاه في حدود نياوند وذلك في يوم الجمعة في العاشر من رمضان عام 485ىـ وكان عمره

انذاك خمسا وسبعين سنة او سبع وخمسون سنة وىذا الرأي االخير غير وارد ألن اكثر الروايات
تقول انو توفي في سن الخامسة والسبعين

(، . )75وقد تم ىذا األمر عمى يد شاب من

االسماعيمية كان يتخفى بزي الصوفية كان قد تقدم اليو بحجة تقديم شكوى مكتوبة واثناء

تقدمو غرز سكيناً كانت بيده في النظام فأوقعو عن فرسو

()76

 .واخر ما قالو النظام في

انفاسو االخيرة اتركوا قاتمي فاني قد عفوت عنو  .وحمل أصحاب النظام جثتو الى

أصفيان ودفنوه في ميد كران في موضع جميل رائع ويطمق أىل أصفيان عمى

ضريحو اليوم ( تربت نظام )

()77

 ،.وىناك رواية اخرى في مسألة مقتمو في شير رمضان

وبعد وقت االفطار بعد ان صمى نظام الممك وجمس عمى الطعام وعنده خمق من الفقياء

والعمماء والقراء والصوفية واصحاب الحوائج فاخذ يروي ليم شرف المكان الذي نزلوا بو في

اراضي نياوند واخبار الواقعة بين المسممين والفرس سنة ( 21ىـ) في زمن الخميفة عمر بن
الخطاب رضي اهلل عنو بعد ذالك قصد نظام الممك مضرب حرمو فبدر اليو حدث ديممي
كان في طمب حاجة فعمق بو وضربو فيقال انو اول مقتول قتمتو االسماعيمية (الباطنية)

فانبث الخبر في الجيش وصاحت االصوات وحضر السمطان ممكشاه حين بمغو الخبر
وكان عمى وجيو الحزن وجمس عنده حتى مات

()78

 ،.ولما بمغ اىل بغداد خبر مقتمو

حزنوا عميو وجمس الوزير والرؤساء لمعزاء ثالثة ايام ورثاه الشعراء بقصائد منيم مقاتل ابن
عطية حيث قال .
كان الوزير نظام الممك لؤلؤةً
عزت فمم تعرف االيام قيمتيا

يتيمة صاغيا الرحمن من شرف
فردىا غيرةً منيا الى الصدف
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وقال عنو ابن القالنسي بير العقول سيرة نظام الممك جوداً وكرماً وعدالً

وأحياء لمعالم الدين كانت أيامو دولة اىل العمم ثم ختم لو بالقتل وىو ما اًر الى الحج في

رمضان فمات ممكاً في الدنيا ممكاً في اآلخرة رحمو اهلل .

()79

 ،.وقيل ان قتمو كان بتدبير

من السمطان فمم يميل بعده اال نحو شير او عدة اشير فمات ايضاً

وقيل في موت

ممكشاه انو كان بتدبير اوالد وغممان نظام الممك النو كان سبباً في موت النظام .

الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات

()80

،.

الخاتمة

في ختام ىذا البحث المتواضع الذي تضمن دراسة شخصية من شخصيات االسالم
تميز في عيده وبرز تبين لنا االتي -:
- 1برع نظام الممك في ميامو السياسية التي اوكمت اليو باالضافة الى ميامو العممية
والفكرية والدينية في حياتو العامة .
- 2رفده لمحركة العممية وسيمة لنشر العمم أوالً بين مدن المشرق االسالمي  ،واختياره

ىذه المدن عن عمد وذلك الىميتيا وموقعيا الجغرافي الذي تميزت بو .

- 3بناء المدارس النظامية في جميع مدن المشرق االسالمي وسيمة لمرد عمى اراء
الباطنية التي بدأت تنتشر في العالم االسالمي آنذاك .
- 4اظير البحث مقدرة نظام الممك في السيطرة عمى الممالك السمجوقية التي كانت
تحت حكم آلب آرسالن وممكشاه السمجوقي .
- 5كشف البحث عن أىمية ىذه المدارس وظيور العمماء واالساتذة الذين بدأوا
يدرسون في ىذه المدارس التي اخذت اسميا من اسم النظام .
- 6توصل البحث والدراسة الى اىمية عصر النظام والمذاىب الدينية التي ظيرت
فيو واالضطرابات التي حدثت في دار الخالفة العباسية ببغداد ودخول السالجقة الييا
واختالل االمور في االمصار االسالمية كافة بسبب دعوة الفاطميين التي بدات
بالظيور ضد الخالفة العباسية .
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Abstract
Nidham AL-Malk managed to advance in the administrative
Posts tin he became a minister in the era of Sultan Alb Arslan
and Sultan Malikshah . At the beginning of his life he worked as
a clerk in the libravies . His scientific and religions qualification
helped him to reach this position in ( 408H) in Tous ( one of
Khurasan prouence ) when he other sciences like philology and
Arabic Grammars .
This minister helped in establishing The Nidhami style
School in the cities of the Islamic Orient specially in Baghdad
Besides these schools had a great role in the ،and Naysabour
spread of the scientific knowledge in the Islamic world at that
time . A lot of famous scientists graduated form these school
such as Abo Hamid AL-Ghazali ( who studied in Baghdad and
Abi AL-Ma`aly AL-Juwayshi who studied in Naysabour`s
schools . Minister Nidham AL-Mulk was killed in ( 485H ) by
one of the members of AL-Isma`aylia AL-Botiniya .
written ، The killes was disguised as a soufi sub anything
complain to the deceased minister . Before his death he said " I
so leave him .
،had forgiven my killer
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الهوامش
* طوس  /ىي مدينة في أقميم خراسان بينيا وبين مدينة نيسابور نحو عشرة فراسخ
تشتمل عمى بمدتين احداىما الطابران واألخرى نوقان وليما أكثر من ألف قرية فتحت
زمن الخميفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنو  .ينظر ياقوت الحموي  ،معجم البمدان
 ،ج ، 4ص. 50
 -1نظام الممك  ،سياسة نامو  ،ص.26
 الذىبي  ،سير اعالم النبالء  ،ج ، 15ص. 190 كحالة  ،معجم المؤلفين  ،ص. 249 -2أبن خمدون  ،العبر وديوان المبتدأ والخبر  ،ج ، 5ص. 13
 أبن األثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج ، 1ص. 88 – 84 أقبال  ،الو ازرة في عيد السالجقة  ،ص. 19 -3اليافعي المكي  ،مرأة الزمان وعبرة اليقظان  ،ج. 135 ، 3
 -4أبن األثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج ، 1ص . 86 – 84
 الذىبي  ،سير اعالم النبالء  ،ج ، 19ص. 94 خميفة  ،كشف الضنون  ،ج، 1ص166 محبوبو  ،نظام الممك  ،ص. 234 -5أبن تغرى بردى  ،النجوم الزاىرة في أخبار مصر والقاىرة  ،ج ، 5ص.136
 -6أبن القالنسي  ،ذيل تاريخ دمشق  ،ص. 121
 أبن الجوزي  ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم  ،ج ، 1ص. 68 – 64265
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 أبن خمكان  ،وفيات األعيان  ،ج ، 1ص. 395 -7نظام الممك  ،الوصايا  ،ص. 6
 -8ياقوت الحموي  ،معجم البمدان  ،ج ، 2ص. 730
 أبن خمكان  ،وفيات االعيان  ،ج ، 1ص. 395 -9محبوبو  ،نظام الممك  ،ص. 238
 -10نظام الممك  ،الوصايا  ،ص. 29
 -11السبكي  ،طبقات الشافعية  ،ج ، 3ص. 132
 الذىبي  ،سير أعالم النبالء  ،ج ، 19ص. 96 – 95 -12نظام الممك  ،سياسة نامة  ،ص. 19
 -13نظام الممك  ،الوصايا  ،ص. 29
 -14أبن األثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج ، 10ص. 85-84
 أبن خمكان  ،وفيات االعيان  ،ج ، 1ص. 143 -15نظام الممك  ،الوصايا  ،ص. 29
 -16نظام الممك  ،الوصايا  ،ص. 29
 -17محبوبة  ،نظام الممك  ،ص. 241
 -18نظام الممك  ،الوصايا  ،ص. 9 ، 8

** بخارى  ،بالضم من أعظم مدن ما وراء النير وأجميا يعبر ألييا من أمل الشط
وبينيا وبين جيحون يومان  .ينظر ياقوت الحموي  ،معجم البمدان  ،ج  ، 1ص353
.
 -19الذىبي  ،سير أعالم النبالء  ،ج ، 18ص. 321
 -20نظام الممك  ،سياسة نامة  ،ص. 21
 -21عبد الرزاق  ،محمد  ،نظام الممك الطوسي  ،ص. 60
 -22نظام الممك  ،سياسة نامة  ،ص. 21
 -23أبن خمدون  ،العبر وديوان المبتدأ والخبر  ،ج ، 5ص. 12 ، 6
 -24ابن عساكر  ،تاريخ مدينة دمشق  ،ج ، 13ص .116
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 -25الذىبي  ،سير أعالم النبالء  ،ج ، 19ص. 95
-26ابن الجوزي،المنتظم  ،ج،9ص.65
ابن كثير،البداية والنياية،ج،12ص.140ابن العماد الحمبمي ،شذرات الذىب  ،ج،3ص.374-27أبن األثير  ،الكامل في التاريخ  ،ص. 84
 أبن كثير  ،البداية والنياية  ،ج ، 15ص. 140 السبكي  ،طبقات الشافعية  ،ج. 132 ، 3 -28السبكي  ،طبقات الشافعية  ،ج ، 4ص. 312
 -29أبن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 9ص. 65
 أبن خمكان  ،وفيات األعيان  ،ج ، 2ص. 128 -30أبن األثير  ،التاريخ الباىر  ،ص. 9
 -31نظام الممك  ،الوصايا  ،ص. 52

***عمي بن طراد الزينبي:ىو من اسرة بني العباس من اوالد زينب بنت سميمان
بن عمي بن عب اهلل بن العباس وقد تولى الو ازرة لكل من الخميفتين المسترشد
والمتقي ،توفي في طراد سنة 538ىـ.ينظر ،ابن الجوزي  ،المنتظم ،ج،9ص106
ابن كثير  ،البداية والنياية ،ج،12ص.155
****ابي نصر العكبري :ىو عمي بن نصر بن سعيد بن محمد الكاتب المتوفى
سنة 518ىـ كان يكنى ابى تراب تولى الكتابة لنقيب الطالبيين .ينظر.مجيد ،دراسات
في تاريخ ديالى  ،ص.286
 -32أبن األثير  ،الكامل في التاريخ  ،ص . 119
 الصالبي ،دولة السالجقة  ،ص. 86 -33أبن خمكان ،وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان ج ، 12ص. 140
 -34أبن األثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج ، 10ص. 85 – 84
 -35نظام الممك  ،سياسة نامة  ،ص. 28
 -36نظام الممك  ،سياسة نامة  ،ص. 28
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 -37كرستنسن  ،ايران في عيد الساسانيين  ،ص. 15

 -بييق  /وىي تعني بالفارسية بيادعين وتعني أيضاً األجود ناحية كبيرة وكورة

واسعة كثيرة البمدان والعمارة وىي من ضواحي نيسابور  .ينظر ياقوت الحموي ،
معجم البمدان  ،ج ، 1ص. 537

 -38اقبال  ،الو ازرة في عيد السالجقة  ،ص. 82
 -39نظام الممك  ،سياسة نامة  ،ص. 20
 .-40اقبال  ،الو ازرة في عيد السالجقة  ،ص83
 -41نظام الممك  ،سياسة نامة  ،ص. 19
 -42اقبال  ،الو ازرة في عيد السالجقة  ،ص.82
 -43الذىبي  ،سير أعالم النبالء  ،ج ، 19ص. 96 – 95
 -44البنداري  ،تاريخ ال سمجوق  ،ص56.
 -45الزىراني  ،نظام الو ازرة في الدولة العباسية  ،ص190.
 -46الزىراني  ،نظام الو ازرة في الدولة العباسية  ،ص190.
-47ابن كثير ،البداية والنياية ،ج ، 12ص150.
-48ابن كثير ،البداية والنياية  ،ج،12ص.14
ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج،9ص65.-49ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ،8ص246.
-50ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 8ص.246
 -السبكي  ،طبقات الشافعية  ،ج، 2ص138.

-51الذىبي  ،سير اعالم النبالء  ،ج ، 19ص.95

*****البساسيري  :قائد تركي استولى عمى السمطة ببغداد في فترة التسمط البوييي عمى
العراق وألتجاء الخميفة العباسي القائم بامر اهلل الى امير العقيمين في الموصل قريش بن

بدران ثم اعاده السمطان السمجوقي طغرل بك بعد ان ىزم البساسيري وقتمو سنة

456ىـ،ينظر الخطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد  ،ج، 9ص. 409-408
-52ابن االثير ،الكامل في التاريخ  ،ج، 6ص276.

 -53أبن العماد الحنبمي  ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب  ،ج ، 2ص.278
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 -الصالبي  ،السالجقة  ،ص. 351

 -54محبوبو  ،نظام الممك  ،ص. 353

-55بارتولد  ،تاريخ الحضارة االسالمية  ،ص 111

-56أبو الفتوح  ،التاريخ السياسي والفكري  ،ص. 179

******ابو اسحاق الشييرازي :ىو ابراىيم بن عمي بن يوسف الفيروز ابادي وىو شيخ

الشافعية ومدرس النظامية ولد سنة

396ىـ كان زاىداً عابداً ورعاً كبير القدر معظماً

اماماً في الفقو والحديث ولو مصنفات كثيرة توفي سنة 476ىـ وشيد الصالة عميو
محترماً ً
، 9ص 7وكذلك ابن كثير ،ج 12
الخميفة المقتدي بامر اهلل ينظر،ابن الجوزي ،ج
،ص125-124

 -57ابن العماد الحمبمي  ،شذرات الذىب ،ج، 3ص350
-58الصالبي  ،السالجقة  ،ص. 317

 -59نظام الممك  ،سياسة نامة  ،ص. 23

 -60السبكي  ،الطبقات الشافعية الكبرى  ،ص. 275
 -61السيروردي  ،اداب المريدين  ،ص. 19

 -62السبكي  ،طبقات الشافعية  ،ص. 74-71

******* أبو حامد البروي  /ىو محمد بن محمد البروي الفقيو المتوفى سنة

567ىـ

كان يحضر النضامية والدروس بيا يومئذ ألبي نصر الشاشي  .ينظر الصفدي  ،الوافي

بالوفيات  ،ج ، 1ص. 279

 -63محبوبو  ،نظام الممك  ،ص. 355

 -64السبكي  ،الطبقات الشافعية الكبرى  ،ج ، 4ص. 244
 -65السبكي  ،الطبقات الشافعية الكبرى  ،ج ، 4ص. 180
 -66أبو الفتوح  ،التاريخ السياسي والفكري  ،ص. 180
 -67محبوبو  ،الوزير نظام الممك  ،ص. 356

 -68السبكي  ،الطبقات الشافعية الكبرى  ،ج ، 4ص. 103
 -69محبوبو  ،الوزير نظام الممك  ،ص. 356

 -70أبن األثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج ، 10ص. 68

 -71السبكي  ،طبقات الشافعية الكبرى  ،ج ، 2ص. 350
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 -72نظام الممك  ،سياسية نامة  ،ص. 22
 -73نظام الممك  ،سياسية نامة  ،ص. 23
 -74محبوبو  ،نظام الممك ،ص. 404

 -75الصفدي  ،الوافي بالوفيات  ،ج ، 21ص. 22
 -76نظام الممك  ،سياسية نامة  ،ص. 23

 -77السبكي  ،الطبقات الشافعية الكبرى  ،ج ، 2ص / 125ص. 145
 -78أبن خمكان  ،وفيات األعيان  ،ج ، 1ص. 395
 -أقبال  ،الو ازرة في عيد السالجقة  ،ص. 74

 -79أبن القالنسي  ،ذيل تاريخ دمشق  ،ص. 121
-80السبكي  ،طبقات الشافعية الكبرى  ،ج ، 4ص.323 -322
الذىبي  ،سير اعالم النبالء  ،ج ، 19ص.95
المصادر والمراجع
- 1أبن األثير  ،محمد بن محمد عبد الواحد الشيباني  ( ،ت

630ىـ )  ،الكامل في

التاريخ  ،مطبعة دار الكتب  ،بيروت 1415 ،ىـ 1995 /م  ،ط. 2
- 2أقبال  ،عباس  ،الو ازرة في عيد السالجقة  ،ترجمة أحمد كمال حممي 1984 ،م
 ،مطبوعات الجامعة  ،الكويت .
- 3البنداري  ،الفتح بن عمي بن الحسين ( ،ت 643ىـ)،تاريخ دولو ال سمجوق ،مط
دار االفاق الجديدة  ،بيروت 1980 ،م  ،ط3
- 4بارتولد  ،تاريخ الحضارة االسالمية ،ترجمة حمزة طاىر
- 5أبن تغرى بردى  ،جمال الدين أبن المحاسن االتابكي  ( ،ت 874ىـ )  ،النجوم
الزاىرة في أخبار مصر والقاىرة  ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  ،مصر .
597ىـ )  ،المنتظم في

- 6أبن الجوزي  ،عبد الرحمن بن عمي بن محمد  ( ،ت
تاريخ المموك واألمم  ،مطبعة دار الكتب العممية  ،بيروت .
- 7الخطيب البغدادي  ،ابي بكر احمد بن عمي  ( ،ت

463ىـ ) ،تاريخ بغداد او

مدينة السالم  ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا  ،مط دار الكتب العممية  ،ط ، 1
1417ىـ .
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- 8أبن خمكان  ،أبي العباس شمس الدين  ( ،ت 681ىـ )  ،وفيات األعيان وأنباء
أنباء الزمان  ،تحقيق أحسان عباس  ،مطبعة دار صادر  ،بيروت .
- 9أبن خمدون  ،عبد الرحمن بن محمد  ( ،ت

808ىـ )  ،كتاب العبر وديوان

المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر  ،مطبعة الكشاف  ،بيروت .
 - 10خميفة  ،حاجي  ،كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون  ،نشر دار احياء
التراث العربي .
- 11الذىبي  ،شمس الدين محمد بن أحمد  ( ،ت 748ىـ )  ،سير أعالم النبالء ،
تحقيق بشار عواد ومحي ىالل السرحان  ،مطبعة مؤسسة الرسالة  ،بيروت ،
1413ىـ  ،ط. 9
- 12الزىراني  ،محمد مسفر  ،نظام الو ازرة في الدولة العباسية  ،مط مؤسسة الرسالة
1986،م  ،ط.3
- 13السبكي  ،تاج الدين  ( ،ت 773ىـ )  ،طبقات الشافعية الكبرى ،مطبعة
الحسينية  ،مصر 1324 ،ىـ .
- 14السيروردي  ،ابو النجيب عبد القاىر بن عبد اهلل بن محمد ،
( ت 563ىـ) آداب المريدين  ،دراسة وتحقيق د .تحسين حميد مجيد  ،مط اليازوري
 ،عمان  ،وسط البمد .
- 15الصفدي  ،صال الدين خميل بن ايبك 764 ( ،ىـ)  ،الوافي بالوفيات  ،تحقيق
احمد االرنأووط وتركي مصطفى  ،مطبعة دار احياء التراث العربي  ،بيروت ،
لبنان1420 ،ىـ 2000 /م .
- 16الصالبي  ،عمي محمد ،دولة السالجقة وبروز مشروع اسالمية لمقاومة التغمغل

الباطني والغزو الصميبي  ،مطبعة دار المعرفة  ،بيروت  ،لبنات  2006 ،م .
 - 17ابن عساكر  ،ابو القاسم عمي ابن الحسن بن ىبة اهلل  ( ،ت 571ىـ )  ،تاريخ
مدينة دمشق  ،تحقيق عمي شيري  ،مط دار الفكر 1415 ،ىـ .
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- 18ابن العماد الحنبمي  ،ابو الفالح  ،عبد الحي  ( ،ت 1089ىـ)  ،شذرات الذىب
في اخبار من ذىب  ،دار الكتب العممية  ،بيروت .
- 19عبد الرزاق  ،محمد  ،نظام الممك الطوسي  ،كابشور  ،اليند 1910 ،م.
- 20ابو الفتوح  ،عبد المجيد  ،التاريخ السياسي والفكري  ،مطبعة دار الوفاء ،
المنصورة  ،مصر 1408 ،ىـ 1988 /م .
- 21ابن القالنسي  ،ابي يعمي حمزة ( ،ت ىـ )  ،ذيل تاريخ دمشق  ،مطبعة
االباء السيوعيين  ،بيروت 1908 ،م .
- 22ابن كثير  ،ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي ( ،ت

474ىـ )  ،البداية

والنياية  ،المطبعة السمفية 1351 ،ىـ .
 - 23كحالة  ،عمر رضا  ،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية  ،مط دار
احياء التراث العربي  ،بيروت .
- 24كرستنسن  ،آرثر  ،ايران في عيد الساسانيين  ،ترجمة يحيى الخشاب وعبد
الوىاب عزام  ،مطبعة دار النيضة العربية  ،بيروت 1982 ،م .
- 25محبوبو  ،عبد اليادي محمد رضا  ،نظام الممك  ،مطبعة الدار العربية المبنانية
1419 ،ىـ 1999 /م .
- 26مجيد  ،تحسين حميد  ،دراسات في تاريخ ديالى  ،مط المركزية جامعة ديالى
،العراق ،ديالى،ط2010 ،1م
- 27نظام الممك الطوسي  ،حسن بن عمي  ( ،ت 485ىـ ) سياسة نامة او سير
المموك  ،ترجمة عن الفارسية  ،يوسف بكر  ،مطبعة دار المناىل  ،لبنان 1428 ،ىـ
2008 /م .
- 28ياقوت الحموي  ،شياب الدين ابي عبد اهلل  ( ،ت 626ىـ ) معجم البمدان ،
بيروت 1960 ،م .
- 29اليافعي المكي  ،ابو محمد عبد اهلل بن اسعد بن عمي  ( ،ت 768ىـ )  ،مرآة
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان  ،مؤسسة األعممي ،
بيروت  1970 ،م .
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