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 چكيده
و به همت ملك قاورد بن چغري.ـه433ن در حدود سال كرماةسالجقةشاخ وي. بيگ تأسيس گرديدق

توانست با تصرف اين عازم فتح كرمان گرديده بودبيگ، كه در اين سال به دستور عم خود، طغرل
دولتي كه پس از وي نيز در خاندان او به صورت موروثي باقي ماند،دولتي جديد را بنيان نهد،سرزمين
كه شاخه از سلجوقياناينةمطالع.ق تداوم يافت.ـه583و تا سال گرچه در اين نكته را روشن ساخت

و وقايع سياسي دوران حاكميت آنها مطالبي بيان باب چگونگي شكل در،ه استشدگيري دولت مذكور
ان حاكميت اين كرمان، اوضاع اجتماعي دورةها همچون وضعيت فرهنگي قلمرو سالجقبرخي از حوزه

صدد و ميولت و ديوانساالري آن، فقري جدي احساس رو نوشتار حاضر هميناز. گرددالبته اوضاع اداري
و ضمن معرفي بر آن است تا با غور در ديوانساالري اين دولت، نهاد وزارت آن را مورد تحليل قرا ر داده

و جايگاه آنان را در ساختارةگمنام دولت سالجق وزراي نسبتاً و شاكلكرمان، نقش ة فرهنگي سياسي
.اين دولت مشخص سازد
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 مقدمه
 آشنااما،خود درآوردندةاگرچه تركمانان سلجوقي خيلي زود تمامي ايران را تحت سيطر

يكونبودن آنان با آداب و عالقرسوم ايرانيان از ه از نيروي كاردان آنان به استفادةسو
تا بودند از ديگرسوكرده تصرفمملكتي كه تازه امورةايراني براي ادار موجب گرديد

- 431( سالطين سلجوقي از زمان نخستين سلطان خود، يعني سلطان طغرل اول

و دبيران ايراني جهت رتق)ق..ـه455 اين. فتق امور مملكتي استفاده نمايندواز وزرا
ط و چنين بيان داشت حقيقتي بود كه غرل در بدو ورود به نيشابور به آن اعتراف كرده

و رسم«: كه ج(».هاي تازيكان ندانيمما مردمان غريبيم ص3بيهقي، سالطين.)885،
چون سالطين ترك پيش از خود، يعني غزنويان، با استفاده سلجوقي بر آن بودند تا هم

. امور امپراتوري خود بپردازندةالري، به ادارهاي ايرانيان در قالب ديوانسااز توانمندي
وةديوانساالري سلجوقيان بزرگ تا حدود زيادي برگرفته از ديوانساالري دور غزنوي

و محور دستگاه حكومتي  و ديوان بود كه در رأس ديوان، وزير قرار گرفته شامل درگاه
به. رفتمي شماربه هاي تشكيالت جنبه دار تمامعنوان نايب سلطان، عهدهشخص وزير

. كشوري بود كه تحت نظارت حكومت مركزي قرار داشت
و تكامل ديوانساالري ايرانةسلجوقيان را دورةتوان دورمي طور كليهب تكوين

و با توجه به نقش بسيار سازندهاز همين.دانست هاي اي كه وزير در پيشرفت شاخهرو
نه است مختلف سلجوقيان داشته و نقش وزير به عنوان يك بررسي عملكرد اد وزارت

بنابراين ارزيابي نهاد.ها بسيار حائز اهميت استعامل اجرايي در سازماندهي اين شاخه
و فرهنگي سالجق تأوزارت در وضعيت سياسي ازة كرمان با توجه به ثيرپذيري آنان

و ديوانساالري اين دولتةسالجق و همچنين نقش وزير در ساختار اداري  قابل،بزرگ
ميأت و بحث به. باشدمل و ويژه اگرچه مطالب بسياري راجع به وزراي سلجوقيان بزرگ

و خواجه نظاماشخاص مشهوري همچون خوا الملك طوسي در جه عميدالملك كندري
و وزراي اين دولت تاءجقهبحث وزارت سال،منابع آمده است مورد عنايت كنون كرمان

و محققان آن. قرار نگرفته است)و چه غير ايرانيچه ايراني( انديشمندان اين نوشتار بر
و نقش وزيران دولت سال كرمان درءجقهاست تا به بيان چگونگي عملكرد نهاد وزارت

و در حد توان، پاسخي درخور براي  و فرهنگي اين دولت پرداخته ساختار سياسي
چةنهاد وزارت سالجق-1: پرسشهاي ذيل بيابد وكرمان و درگونه بوده  زراي اين دولت

؟ اندتا چه اندازه از سلجوقيان بزرگ تأثير پذيرفتهريزي ساختار اداري حكومتشان پايه
هركرمانةوزراي سالجقـ2 و ميزان تأثير كدام از آنان در ساختار چه كساني بودند

و فرهنگي دولت سالجقه كرمان تا چه حد بوده است؟   سياسي، اداري
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 كرمانةالجقسگيري دولت گونگي شكلچ
تركمانان سلجوقي پس از شكست سپاهيان سلطان مسعود غزنوي در محل دندانقان در

و به زودي حركت خود براي فتح نواحي داخلي.ـه431سال ق بر خراسان مستولي شدند
ـطغرل بن ميكائ. ايران را آغاز نمودند تصميمـ كه در رأس سلجوقيان قرار داشتل

نقگرفت با تقسيم نقاط فتح و واگذاري فتح و برادزادگانشده ، اوالً اط جديد به برادران
ك و ثانياً نواحي فتح نشده را به سرعت فتحندتسلط خود بر نقاط فتح شده را تثبيت

و تحت اقتدار درآورد از«رو بود كه از همين. كرده و هر يكي واليت قسمت كردند
مه. مقدمان به طرفي نامزد شد و چغري بك، كه برادر تر بود مرو را دارالملك ساخت

و نواحي آن  و سيستان و هرات بست و موسي يبغو به واليت خوراسان بيشتر خاص كرد
و قاورد پسر مهين چغريچندان و كه تواند گشود، نامزد شد بك به واليت طبسين

ص(»...نواحي كرمان آن.)104راوندي، و نواحي اطراف به به اين ترتيب فتح ايالت كرمان
و تشكيل قاورد بن چغري بيگ واگذار گرديد؛ اما راجع به زمان ورود قاورد به كرمان

كه. داردكرمان توسط وي نظرات متفاوتي وجودةدولت سالجق برخي از منابع برآنند
به« بيگ عازم فتح كرمان طغرلق به دستور عم خود..ـه433سال ملك قاورد سلجوقي

ج(» گرديد ص4ميرخواند، ق عزم..ـه442بعضي ديگر برآنند كه ملك قاورد به سال).698،
ج( تصرف كرمان نمود ص1وزيري، در اين ميان مورخاني چون بنداري نيز از اين ). 343،

ص(اندق سخن به ميان آورده.ـه447واقعه به هنگام بيان وقايع سال  اگرچه).37بنداري،
بهاين ديدگاه ق وفات.ـه465اينكه ملك قاورد در سال ها بسيار متناقض هستند با توجه

و مدت حكومتش نيز رسد همان ديدگاه نخست سال بوده است به نظر مي32يافته
ص(. باشدترق به واقعيت نزديك..ـه433يعني سال  زمان با ورود قاورد به هم)53حلمي،
ميكرمان شاخه چن. كردنداي از ديالمه بر اين سرزمين حكومت د درگيري قاورد پس از

ج(.سرانجام بر ديالمه چيره شد ص3حافظ ابرو، ص23، ؛ كرماني، بدايع االزمان في وقايع كرمان،

، پايان كار قاورد براي تسلط بر كرمان نبود چراكه قومي ديگر پيروزي بر ديالمهاما).4
، اين قوم به گفته منابع. نيز در برخي از نقاط كرمان تسلط داشت)1(با نام قوم قفص

و مشكالت فراواني را براي قاورد فراهم آوردند اما ملك قاورد سرانجام قومي شرير بودند
و غارت نمايد وزيري،( توانست با فرستادن جاسوساني در بين اين قبيله، آنها را نيز قتل

صص1ج ملك قاورد پس از غلبه).8-9، كرماني، بدايع االزمان في وقايع كرمان، صص 346- 347،
و قفصبر ديل و در اين امر از امير ميان و تسلط كامل بر كرمان، راهي فتح عمان شد ها
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و تجهيزا هرموز خواست كه وي اما والي.ت اين سفر را براي او فراهم سازدرا ياري نمايد
آنـ تافيلكه شخصي بود به نام شهرياربنـ عمان و در بدون مقاومت تسليم شد

و سكه به نام ملك شد سرزمين خطبه ص(قاورد خوانده پس از تسخير ). 339خبيصي،
و قاورد تمامي خاك واليت را تصرف نمودعمان بدين.، فتح كرمان به پايان رسيد

اي جديد از سلجوقيان با نام سالجقه كرمان را در اين ايالت تأسيس شاخهوي ترتيب 
م اگرچه ملك قاورد،همزمان با جلوس سلطان. كرد و سلطان لكشاه، بر تخت آلب ارسالن

سپاهيانو سرانجام نيز سالجقه بزرگ، شورش هايي عليه اين دو سلطان انجام داد 
ا وملكشاه، و به قولي ديگر، زهر خورانيدندشبو را گرفتند  هنگام، به قولي خفه كرده

ص( ج127راوندي، ص17؛ ابن اثير، ص54، ص، شبانكاره156؛ بنداري، ج 102اي، ،2؛ خواندمير،

. اما ملكشاه حكومت كرمان را در دست فرزندان وي باقي گذاشت).537ص

و عملكرد وزرا  كرمانةدر دولت سالجقوزارت
و غزنوي پايه ريزي شده بود حكومت سلجوقيان كه بر اساس الگوي حكومتي ساماني

و ديوان بود  ص(مركب از دو بخش درگاه به خود،درگاهبه اين ترتيب كه).181حلمي،
ميدو بخش و:شدتقسيم و امور مالي بخشي از درگاه، به حرم سلطان تعلق داشت

مي» وكيل خاص«اقتصادي آن را  آمد افرادوبخش ديگر درگاه، محل رفت،كرداداره
و لشكري،ةبلندپاي و اقطاع طبقات مذهبي، كشوري صص ستارزاده،( داران بوددانشمندان

داد كه در رأس آن وزير قرارميتشكيل اداري را ديوانر سازمان بخش ديگ).178-177
ص(و اين ديوانساالري عموماً در دست وزراي ايراني بود داشت نبودن آشنا).10كلوزنر،

ازوسلجوقيان با آداب و دبيران ايراني،رسوم ايرانيان موجب شد كه دادن سامان براي وزرا
و با استفا هاي ايرانيان در قالب ده از توانمنديبه امور مملكتي استفاده كنند

ديوانساالري كهن ايراني)79-80وطواط، مقدمه،(. امپراتوري بپردازندةديوانساالري به ادار
راين بناب. نيز در پي ايجاد حكومت متمركزي بود كه از يك نقطه به اعمال قدرت بپردازد

مم،يكي از كاركردهاي مهم وزارت ص اقب(لكتي بود تدبير امور الملك نظامخواجه).22ال،
و نقطةطوسي، هست ص(اتكاي امور ديواني سلطنت سلجوقيان بزرگ بودةاصلي بازورث،

و بعد از كشتهآلبعنوان وزيربهسال وي به مدت ده).88 درسالويشدن ارسالن
بهق، به مدت بيست.ـه465 و وزير ملكشاه به ادارسال  امور امپراتوريةعنوان اتابك

ج(سلجوقي پرداخت صص2خواندمير، االخبار،ص من لطائماالسحاركرماني، نسائممنشي، 150- 151،

و لشكركشيخواجه نظام).49 ها، عزل الملك در اين دوره در تمامي امور اعم از فتوحات
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، نهادهاي مذهبي با خالفت بغداد، نظارت بر اوقاف هاي سياسي، ارتباطها، ازدواجو نصب
).94ص بنداري،(.نظر بودصاحبو فرهنگي

و تا حد زيادي به تقليد از اين دولت، سالجقه كرمان نيز همچون سالجقه بزرگ،
اديوان و مناصب شراف، ديوان استيفا، ديوان انشاءهايي همچون ديوان وزارت، ديوان

و امير سالح ديگري هم يخ با بررسي تار).130-131پور، صص مرسل(.داشتندچون اتابكي
ميةدولت سالجق بهكه توان دريافتكرمان نشستن قاورد در دارالملك تختهمزمان با

في كرماني، بدايع( استه قاضي آن واليت، فردي با نام محمد فزاري بود،بردسير الزمان

ص  و كرمان بودنيز در زمان آل بويه اين شخص.)59وقايع كرمان، هاز جمله قضات فارس
فرزندان وي نيز.ه استله ديلمي از احترام خاصي برخوردار بودنزد عضدالدودرو

و كرمان را بر عهده بهكه فزاري داشتند از جمله فرزندش ابوالحسن قضاوت در فارس
و جز بر بهيمه مصري ننشستي«كتاب فارسنامه،ةقول نويسند .»..هرگز مال نيندوختي

صص( آنافضل)117-118ابن بلخي، كه الدين كرماني بر مردي«فزاري محمداست
عمطويل و و در لباس تأنق تأمل تمام نمودي ايم قصب مصري بستي، عريض، مستحيل

صكرماني، بدايع(»هم بپوشيديو چند اطلس بر وي را نزد).59 االزمان في وقايع كرمان،
را منصب وزارتق.ـه433و سلطان بالفاصله پس از ديدن فزاري، در سال قاورد آوردند

ص االزمان في وقايعكرماني، بدايع( نمودواگذار به او توان دريافتميترتيب اينبه).59كرمان،
در. كرمان، محمد فزاري استةكه نخستين وزير دربار سالجق  وي منشأ خدماتي

و سياسي بوده است كه در ادامه زمينه ضمن معرفي اين وزير به خدمات هاي عمراني
شوي نيز  .داشاره خواهد

بزرگ، از جملهةرابطه او با سالجقحوادث سياسي دوران سلطنت قاورد از جمله
را. است)ق.ـه455-465(ارسالن عصيانش عليه آلب ابن اثير، محرّك قاورد عليه برادرش
را قرا،مرتب«داند كه وزيري نادان مي مي ارسالن قاورد و تحتبه استبداد، توصيه  كرد

آن.)27ص،17ابن اثير،ج(» عصيان ورزيد،قاورد تأثير اين وزير بود كه به احتمال زياد بايد
 طور كه گفته شد يكي از همان. وزير همين شخص، يعني محمد فزاري بوده باشد

متصرفاتةتند توسععهده داشة امپراتوري سلجوقي بر هايي كه وزرا در ادارنقش
مشوق قاورد در حمله،ستا فزاريشايد در همين را.)354ص،1ج، وزيري( امپراتوري بود

كهو. به برادرش بوده است تواند بر امپراتوري سلجوقيميي قاورد را اميدوار كرده بود
مي. مسلط شود تر خواهد دانست كه در كنار فتوحات قاورد نقش وي نيز پررنگفزاري

بهشد؛ رؤيايي كه هيچ در. خود نديدگاه رنگ واقعيت اين راستا فزاري كه نتوانسته بود
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ب دست آورد كوشيد تا با انجام كارهاي عمراني، محبوبيتي در ميان مردمهموفقيتي
و مذهبي نموداز همين. كسب كند هاي از جمله كار. رو شروع به ساخت اماكن علمي

ضياع فراواني وقف« اي در شيراز بود كه اين وزيرمحمد فزاري تأسيس مدرسه عمراني
ج(» آن نمود ص1وزيري، ،354 .( 
هاي اسالمي در قرونن جا كه حمايت از نهادهاي مذهبي هدف اصلي حكومتآاز

يكي ديگر از كاركردهاي بنابراين)Lambton ,Atabat alkataba, p 377( وسطي بود
صاقبال( مشي مذهبي دولت بودنهاد وزارت، تعيين خط  براي نمونه روش) 170،

منظام و دولت بر پايالملك در ايجاد پيوند . ايجاد نظام مدارس استوار بودةيان دين
با) مدرسه(سلجوقيان سعي داشتند با حمايت دولت از نظام آموزشي حكومت مركزي را

و نيروهاي الزم را جهت ادار امور كشوري از اين طريق تأمينةنهاد مذهبي پيوند دهند
ص( نمايند  مدارس نظاميه را بنياد نهادالملك اولين كسي بود كه نظام). 170اقبال،

ص( الملك از جمله اهداف تأسيس مدرسه در قالب اقدامات فرهنگي نظام.)93حسيني،
و ديوانيوي در اجراي سياست ص( اش بودهاي اداري  رو روش از همين).76بويل،

عدنظام در كرمان نيز. زيادي قرار گرفتةالملك در برپايي نظام مدرسه مورد اقتباس
و حكمرانانن اقتباساي الملكو وزراي سلجوقي كرمان از الگوي نظامصورت گرفت

كه شخص سلطان با توجه به اين،گرچه مذهب فزاري بر ما معلوم نيست. بهره بردند
اي را در شيراز قاورد داراي مذهب حنفي بوده است به احتمال فراوان فزاري مدرسه

و به كهةويژه شاخبراي تعليم علوم ديني مذهب سني حنفي ايجاد كرده است هرچند
هم ظاهراً و دولت گامي اساسي بردارد قاورد فرصت نكرد در ص مرسل(گرايي دين پور،

هاي آخر سلطنت قاورد، هيچ فعاليت يا اقدامي از محمد فزاري همزمان با سال).119
ه است چراكهق بر منصب وزارت باقي بود.ـه459وي تا سال احتماالً. گزارش نشده است
ناصرالدين مكرم بن عالء واگذار گرديده)2(بعد منصب وزارت به صاحباز اين تاريخ به

هاي آخر بردسير توسط مكرم همزمان با سال احتمال زياد ساخت بناي ربضبه. است
ص( حكومت قاورد بوده است پس دومين وزير قاورد، صاحب مكرم است كه).89اقبال،

هاي عمراني اين وزير فعاليتةساخت اين بنا را بايد در زمر. رت رسيدبعد از فزاري به وزا
وي.ـه465بعد از قتل قاورد در سال. حساب آورداديب به ق حكومت به يكي از فرزندان

صكرماني، بدايع( با نام كرمانشاه رسيد كه به قاورد پيش از اين).17االزمان في وقايع كرمان،
بهجنگ سلطان ملكشاه برود فر عنوان نايب خود به حكومت كرمان زندش كرمانشاه را

ق درگذشت.ـه466وي نيز پس از يكسال نيابت پدر در كرمان در سال. گماشت
پادشاهانةهمين دليل است كه اغلب مورخان از كرمانشاه در زمرشايد به).14همان،(
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و پس از قاورد، فرزند ديگر وي، يعني سلجوقي كرمان ياد نكرده بهاند عنوان سلطانشاه را
سلطانشاه، در جنگ).65: 1378 پور،مرسل( اندكرمان معرفي كردهءسالجقهدومين سلطان 

و به چشمانش ميل  و اگرچه وي نيز اسير شده پدرش با سلطان ملكشاه، حاضر بود
و،كشيدند و پس از يكسال توانست به كرمان بازگشته وي بينايي خود را از دست نداد
سالبه حكوم وي پس از).16-17االزمان في وقايع كرمان، كرماني، بدايع( كرمان برسدءجقهت

طلبي در پيشق راه عشرت.ـه466-67كرمان در سالءجقهدستيابي به حكومت سال
و در مدت بيش از ده به هيچ امر مهمي)ق.ـه477تا 466-67(سال سلطنت خود گرفت

و اكثر برادرانش را نيز به  ص( قتل رسانيدنپرداخته كه اين با توجه به).358خبيصي،
مكرم بن عالء تا زمان تورانشاه بر منصب وزارت بوده است بايد وزارت سلطانشاه را نيز 

آن. دار بوده باشدعهده جا كه سلطانشاه چندان توجهي به امور كشوري نداشته، اين از
ا. طبيعي است كه به نهاد وزارت چندان اهميتي ندهد الدينوعمادالدنيا،ز سلطانشاهبعد

و رعيتتورانشاه به پادشاهي رسيد وي مدت سيزده پروري به امور سال با عدالت
ص(حكومتي پرداخت  و مساجد زيبا بود«).479مستوفي، يك. وي صاحب عمارات -بعد از

ص2ج،، خواندمير190ص اي،شبانكاره(»سال از پادشاهي او كرمان، مصر جامع شد ،539.(

و صاحب ناصرالدين مكرم.ـه477تورانشاه در سال عالءبنق بر تخت سلطنت تكيه زد
آن. را به وزارت منصوب كرد لملك بود در بسيارياجا كه معاصر با خواجه نظاممكرم از

هم موارد ص( طراز وي قرار دهدسعي داشت خود را عثمان غزيبنابراهيم).362خبيصي،
و سنجر را مدح گفته، ولي ممدوح اصلي او مكرم بن عالء، وزير ملك)ق.ـه524-441( شاه

،سياسي دوران حكومت تورانشاه ترين مسائلمهم). 195ص بازورث،(بود حاكم كرمان
 تورانشاه،. فارس استو ديگري تالش تورانشاه براي تصرف ايالت شورش عمانيكي
و اگرچهتو به عثمان غزي،بنابراهيم انست شورش عمان را سركوب كند در اشعار خود

به،)89ص اقبال،(جهت فتح عمان، پرداخته است مكرم بن عالء مدح اقدامات نظامي
تورانشاه سپس. گري ممدوح خود مبالغه كرده استغزي، در بيان نظاميرسد نظر مي

دقيق حمالت وي را مشخص گرچه منابع، زمان.طي دو مرحله به فارس حمله برد
بعيد است تا زماني چراكه.ق باشد.ـه485هر دو لشكركشي بايد پس از سال،اندنكرده

كه امپراتوري سلجوقي با وجود ملكشاه در اوج قدرت بوده است تورانشاه به خود جرأت 
ص( داده باشدچنين اقدامي  ص1ج؛ وزيري،479مستوفي، از طرفي ديگر منابع،).360،
. دهندنميها ارائه بن عالء در اين لشكركشي حضور يا عدم حضور مكرمةمطلبي دربار

و وزرايهيكي از وظايف وزير، وظايف نظامي بودمجموع بايد چنين گفت كه در
براي.ها حضور داشتنددر رأس لشكركشي خودهك آنقدر مقتدر بودندبزرگةسالجق
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و والياتةالملك طوسي عالوه بر ادارخواجه نظام نمونه  لشكر نيز به تجهيز،ديوان
ص االسحار من لطائمكرماني، نسائممنشي(پرداخت مي ارسالن با در جنگ آلبو)50االخبار،

).59ص حسيني،(و به تجهيز سپاه پرداختهلباس جنگ پوشيد شخصاً،ملك قتلمش

دربندومحم الملك در لشكركشي سلطاننظامبنعثمانالملكشمسهمچنين محمد
گ.ـه517سال  بهق به و شروان اما در دولت)639بنداري،ص(همراه سلطان بود رجستان
در بيان. شودكرمان، چنين حضور پررنگي از وزير در حوادث سياسي ديده نميةسالجق

نشستن تورانشاه حاصل تالش تختبهبا توجه به اينكه: علت اين امر نيز بايد چنين گفت
از اهميتت اين سلطان نسبت به نقش وزرا ذا نقش امرا در طول دوران حكومل مرا بودا

و اجراي زيرا غالب.بودبيشتري برخوردار  پذيرفتهميي توسط امرا صورتامور سياسي
و در.ه استهاي صاحب مكرم در اصالحات عمراني بودبيشتر فعاليت است تورانشاه
عمكرم،تأثير وزير عمارت دوستشسخت تحت انجام كارهاي عمراني،ةزمين بوده الء بن
و جهت. است اين وزير طرحي ريخت كه سربازان ترك ياغي از داخل شهر خارج

و با ساختن چندين بناي عمومي، سكونت به ربض تازه اي در بيرون شهر منتقل شوند
در.)92-93صص بويل،( عامه اهل بردسير را خشنود ساخت تورانشاه مسجد ملك را كه
و بازارچهزمان پدرش طراحي شده بود به اتما درم رساند و اي در اطراف مسجد بنا كرد

و مكرم بن عالء را مدرس مدرسه نمود و كتابخانه ساخت  طرف غربي مسجد، مدرسه
ص( رادستور ساخت مدرسه توسط تورانشاه را مي).65همت كرماني، ستاي پيوند توان در

و دولت تلقي نمود و كه علماي مذهبي در اين با توجه به اين. دين دوره در حال رشد
آنجهت رضايتبه توان ترقي بودند احداث مدرسه را مي به. ها دانستخاطر تورانشاه

و رباط هم توجه داشت كه نشان  پور،مرسل( دهنده توجه وي به صوفيه بودساخت خانقاه

فبدون).120ص و عمراني تورانشاهشك در اقدامات و مذهبي ، مشوق اصلي او رهنگي
رسيدن مكرم در منابع، گرچه در مورد سال به وزرات. بن عالء بوده است وزيرش مكرم

مي،ابهاماتي وجود دارد از عزل فزاري به دهد وي در دوران قاورد بعد شواهد نشان
همدر اين. وزارت رسيده است زمان با سلطنت قاورد به منصب وزارت كه صاحب مكرم
مآن.گونه شكي نيستهيچرسيده است جاي  ورد سؤال است اين است كه تا چه چه

ميسالي بر اين منصب باقي بوده است؟  وي تا اواخر رسد با غور در منابع تاريخي به نظر
طور كه در ديوان معزي دوران حكومت تورانشاه بر اين منصب باقي بوده است ولي آن

خو. تاهي نيز وزير ايرانشاه بوده استآمده صاحب مكرم مدت كو د، مكرم معزي در ديوان
و وي را از وزراي ايرانشاه سلجوقي دانسته است :بن عالء را با لقب مجيرالدوله ستوده

و صدر كفاه  ناصرالدين كدخداي خسرو گيتي ستان صاحب دولت مجير دولت
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و تاج آن سيد كل شأن كه هست وزيران مكرم كل حال مبتل في  ...منعم في
شد شاه را دستور بودكه شاهن نام آن صاحب  اصفهاندر در ريو از مناقب داستان

و توران داستانن ايراهستدر فضايلازاهر دستور است ايرانشاحبكهصا نام اين
)470-71صص معزي،(

و، ادبدوستعالء، فردي بسيار علمبنرماين صاحب مك و البته سخاوتمند پرور
و كرم مكرم بن عالء حكايت آمدن شبل.كريم بود . الدوله به كرمان استاز شواهد جود

گان الدوله از اميرزاد، ملقب به شبلابوالهيجاء مقاتل بن عطيه ابن مقاتل بحري مجازي
و برادرانش اختال. عرب بود و سپس به خراسان چون بين او ف افتاد ابتدا به بغداد آمد
شدالملك، وي عازم كرمبعد از مرگ نظام. الملك رفتنزد نظام ؛ به اين اميد كه به ان

المستظهر باهللا خواست لذا از خليفه. كرمان مكرم بن عالء راه پيدا كنددستگاه وزير ديار
دركه نامه و سفارش وي را مكرم به محض خواندن.ه بنمايدآن نام اي به وزير بنويسد

ا«: نامه فرمود و جان باشدفرمان ج(»ميرالمؤمنين به چشم صص1وزيري، بيان).366-365،
عباسي ارزش فراوان قائل بوده استةدهد كه صاحب مكرم براي خليفحكايت نشان مي

و كرم ناصرالدين باخبر بوده است متقابالً سال. خليفه نيز از فضل كرمانءجقهدر منابع
و اغلب محوريت فعاليت ةهاي وي در حوزآنچه از مكرم آمده در مدح كردار وي بوده

و آباداني است بنةاي از قصيدراوندي در كتاب خود گوشه. عمران ابراهيم بن يحيي
آن«: عثمان الغزي را در مدح مكرم آورده است كس بازماند كه بهر دوري نام نيك از

و و مجالست و ندماي فاضل عدل ورزيد و با شعراء و مخاطلت نيكان گزيد مؤانست
و صيت ساير ايشان باز ماند ص(» نشست كه ذكر باقي در سراي صاحب.)61راوندي،

هرشاغلين حرفه،مكرم و وزير با آنان صنف فعاليت داشت ها از مجالست داشت ند
هاي لدين مكرم تا ابتداي سالناصرا احتماالً).18االزمان في وقايع كرمان،ص كرماني، بدايع(

و اندك.ـه490حكومت ايرانشاه  كرمانةزماني بعد، منصب وزارت را در دربار سالجقق
بر. دار بوده استعهده )ق.ـه490-495( سلطنت نشستتختبعد از تورانشاه، ايرانشاه

صشبانكاره( عيليان حكومت اسماسال دوران حكومت ايرانشاه را بايد دوران پنج).190اي،
علماي آن زمانيانشر با اسماعيليان به فتووايرانشاه به دليل حشر. در كرمان دانست

و امام تاج همچون شدقاضي ابوالعالء بكويه ناصرالدين منشي،( الدين القراء، خونش مباح

ج17ص  ص3؛ حافظ ابرو، و الحاد در دستگاه«).26، در زمان حكومت ايرانشاه كفر
و مدام شخصي متدينكه،ي اتابكي داشت به نام نصيرالدولهو.گرفتحكومتي رونق   بود

آنايرانشاه را نصيحت مي و اراذل كه يكي از ها كاكابليمان نام داشت نمود تا با اوباش
ج(»معاشرت ننمايد ص1وزيري، و دولت وقفه.)363، اي با جلوس ايرانشاه، ميان دين
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و دولت و تضاد ميان دين مي. وجود آمدبهايجاد شد ،رسد اتابك نصيرالدولهبه نظر
و تالش داشت كه وي را از كيش اسماعيلي سدي در راستاي اهداف مذهبي ايرانشاه بود

به،مؤلف كتاب تاريخ كرمان).121- 122پور، صص مرسل( از داردب عنوان از اتابك نصيرالدوله
كهوزير ايرا و بر آن است وي را به قتل برساند داشتقصد ايرانشاه نشاه نام برده است

و با پانصدولي  .)66ص همت،( كردسوار به طرف اصفهان فرار وزير از قصد او مطلع شد
واحتمالبه ويقوي نصيرالدوله، اتابك ايرانشاه بوده است نه در دوران حكومت. زير

و اين يكي از رذايل، وي چندان با ندماي خردمند همنشيني نميايرانشاه اخالقي نمود
و كوچكآن«. وي بود نادانو چه براي سلطان ناپسند است آميزش با اشخاص پست
توان به اين نتيجه رسيد كه با توجه به مطالب موجود مي).46ابن طقطقي،ص(» است

 قدرت اتابك نصيرالدوله به حدي بوده است كه ديگر جايي براي حضور وزير باقي 
ةادارةكه ايرانشاه پادشاهي بوده است كه چندان دغدغديگر اينةنكت. مانده استنمي

زيرا ما در منابع اصلي به نام هيچ. امور كشوري را نداشته تا درصدد انتخاب وزير برآيد
دار بوده خوريم جز در ابتداي حكومت وي كه صاحب مكرم وزارت را عهدهوزيري برنمي

. اين مدت بسيار كوتاه بوده است احتماالًو
ا محز ايرانشاهبعد به.ـه495قاورد به سال بن كرمانشاه بن االسالم ارسالنشاهي، ق

شداين لقب بدين. نشست كرمانةسلطنت سالجق تخت از دليل به وي داده كه بعد
و مذهب در دستگاه حكومتي رونق گرفت الحاد ايرانشاه به دستور وي مجدداً لقب. دين

و كنيه وووي مدت چهل. ارث بوده استاش ابوالحديگر او معزالدين دو سال بر كرمان
هر. اهي كردمكران پادش و هنر رونق گرفتسو به وي رويدر زمان وي علماء از  آوردند

ص1ج؛ وزيري،381- 382صص خبيصي،( وي در طول دوران حكومتش با مردم تعامل.)364،
اين آرامش،.ش بودخوبي داشت به همين دليل دوران حكومت او در كرمان توأم با آرام

وزارت ملك).75ص پور،مرسل(كرمان را فراهم آوردةموجبات ثبات حكومت سالجق
اگرچه در باب وي مطالب زيادي در منابع. موالنا مجدالدين بودةبر عهد شاهارسالن

به،تاريخي نيامده است سرحد اين وزير، همان كسي است كه ملك ارسالنشاه، او را
آن فرستاد)3(تيز راو وي در جا كمال شايستگي را از خود نشان داده حقوق ديواني

و پيش سلطان فرستاد سال ديگر شخصي به نام علي انصاري را براي. دريافت داشته
ةدريافت حقوق ديواني به تيز فرستادند ولي وي بعد از كسب حقوق سلطنتي به مصادر

و ثروت زيادي پي و بازرگانان پرداخت سلطان ارسالنشاه،.ش سلطان آورداموال تجار
و از او پرسيد اين مال بود؟ سال گذشته در كجا،مجدالدين را به حضور طلبيد

خ مالناي« داد مجدالدين جواب  و مغرب در خانه و بازرگانان مشرق مرا.بودداوندان
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اين جواب درست همان پاسخي»!فرستادي كه حق ديوان حاصل كنم، غارت نفرمودي
ج( فضل بن يحيي بن خالد برمكي به هارون الرشيد داد است كه ، ص1وزيري ،366.(

و احتماالً مجدالدين از ابتداي سلطنت ارسالنشاه مقام وزارت وي را بر عهده داشته است
و عدالت را در سايه پادشاهي ملك ارسالنتا وفات وي نيز عهده ،دار اين مقام بوده است

.كرده استاجرا مي
كرماني،(الدين محمد به پادشاهي رسيدوالدنيافرزندش مغيث،ملك ارسالنبعد از

وزيري،(.ق پادشاهي كرد..ـه 551تا سال 536سال يعني از سال وي پانزده).18: 1326

صص1ج  محمدبن ارسالنشاه بعد از تكيه بر تخت پادشاهي تمام همتش صرف).367- 368،
تشداين  اين امر سبب.ا به برادرش سلجوقشاه نپيوندندكه امرا را راضي نگه دارد

بهقدرت و در طوريگيري فراوان اميراالمراها گرديد كه وزرا، كامالً به حاشيه رانده شدند
آ منابعي كه از حتي نام يك وزير مده دوران سلطنت محمد بن ارسالنشاه سخن به ميان

و نهادهايي شك موفقيت يك نظام ديوانساالبي. نيز نيامده است ري در گرو قدرت افراد
گرچه در سنت).98ص كلوزنر،(كل اجزاي سيستم مسؤوليت دارند است كه در برابر 

،سلطان بود يعني،اسالمي مفهوم قدرت به معني اينكه اقتدار اصلي در دست يك نفر
و مقامات مختلفماهيت قدرت سلطان بستگي داشت به تعادل بين حفظو، نيروها

و نهادهاي دولتي صورت لطانس قدرت و ارتش  از طريق كنترل قدرت بين امرا
كهماا) Lambton Atabata alkataba .p 388 & 370( گرفتمي از زماني اقتدار امرا

نظامي به خود گرفته، لذا ديوانساالري نقشي صوريةسلطان بيشتر شود دولت صبغ
ميمي و حكومت مركزي سست همان روندي كه در دوران ). 101ص،كلونز( شود گيرد

و سرانجام اميراالمراها كه در واقع تا حد اتابكي سلطان  محمد بن ارسالنشاه پيش آمد
ميو تمام اختي رفتهنيز پيش  عقگرفتند ارات دربار را در دست رابوزرا را و وزارت رانده

ةبه سلطنت سالجقپسرش طغرلشاه،بعد از محمد بن ارسالنشاه. شاندندكبه انزوا مي
در زمان).192ص اي،شبانكاره(وي براي اهل علم احترام خاصي قائل بود. كرمان رسيد

حدـ پادشاهي نمود 561تا 551كه از سالـ طغرلشاه در،نامآوردن به دو وزير در
آناما به هيچمنابع اشاره شده از جمله وزراي اين. ها اشاره نشده استگونه فعاليتي از

يكان يكي ناصحسلط و به الدين ابوالبركات بود كه به باره از امور دولتي كناره گرفت
به احتماالً)442خبيصي،ص( قة اهل تصوف درآمدخر كوي وتاهي بر اين منصب باقي مدت

عراق، اشتباهةالبته نبايد اين وزير را با عمادالدين ابوالبركات، وزير سالجق،بوده است
و لطائمنسائم منشي كرماني،(گرفت  ص االسحار و ديگري فردي با نام ناصرالدين،)79االخبار،
مي؛است و پس از مرگ.ـه 561رسد اين وزير تا سال به نظر ق بر اين منصب بوده
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و به بهوبراي دستيابي به تاجويجهت ايجاد كشمكش ميان فرزندان طغرلشاه تخت،
ملبهبعدو مدتيهسيستان رفت وهنگام هجوم از ميان رفتنك دينار غز، به كرمان

و وزارت ملك دينار را عهدهكرمان،ءسالجقه دار همين فرد از سيستان به كرمان بازگشت
بعد از مرگ طغرلشاه، بين پسرانش).17ص االزمان في وقايع كرمان،كرماني، بدايع( شد

و تورانشاه  و هرازارسالنشاه، بهرامشاه اهي يكي از آنان پيروزگچندمحاربه بسيار رخ داد
ج470مستوفي،ص(شد مي ص2؛ خواندمير، ةهاي حكومت سالجقاز واپسين سال).537،

د الدين افضلهاي ست است كه اين مهم حاصل تالشكرمان اطالعات جامعي در
و دبيري. ابوحامد كرماني است اين شخص در خدمت فرزندان طغرلشاه به امور ديواني

مياز گفته. پرداختمي زمام امور به دست اتابكان،توان دريافت كه در اين دورههاي وي
و گرايش آن راافتاد  صباحي نصيب وي چند ها به يكي از پسران طغرلشاه حكومت

كردن دست آنان از يافتند سلطان قصد كوتاهساخت اما به محض آنكه اتابكان درميمي
ميخزانه را دارد عليه وي با يكي از برادرانش هم در اين ميان ايالت. شدندداستان

و وضعيت مردم، اسفكرمان، بس اين پايان كار نبود چراكه البته. بار بوديار ويران شده
و يزد در امور سالجق ةمداخالت حكام ساير اياالت همچون خراسان، عراق عجم، فارس

بي. كرمان، وضع را بدتر از پيش ساخته بود ان داشت كه در توضيح اين مهم بايد چنين
ميةتا دوران سلطنت طغرلشاه، سالجق و اين خود سبب تا شد كرمان قدرتمند بودند

دخالت حكام ساير اياالت در كرمان بسيار اندك باشد اما اكنون هر سه برادر به يكي از 
. شدند تا با حمايت حاكم آن واليت به سلطنت دست يابندواليات همجوار متوسل مي

و عراقحكام فارس، ارسالنشاه را حاكم تورانشاه را را،يزد خراسان حاكمو بهرامشاه
كه زمام كار ممالك در اواخر با توجه به اين).84-85پور، صص مرسل( كردندحمايت مي

بهرامشاه به كمك،دست مؤيدالدين اتابك ريحان بوددوران سلطنت ملك طغرلشاه به
به.ـه561وي به سال  مي.نشستبرتخت جاي پدرق رسد وي حتي قبل از مرگ به نظر

و  و با حمايت اين اتابك قدرتمند، پدر را مخفي كرده  مرگةآواز شايعه كردنبا پدر
و تورانشاه. نشست تختوي، خود در جيرفت به كه در اين زمانـ برادران وي ارسالنشاه

نشاه، راهي بم شد ارسال. بالفاصله از جيرفت گريختندـآمادگي مقابله با برادر را نداشتند
جحافظ(.و تورانشاه نيز براي دريافت كمك از اتابك زنگي، به فارس پناهنده شد ،3ابرو،

در اين زمان، بردسير در دست).33ص االزمان في وقايع كرمان،؛كرماني، بدايع29-30صص
ةاتابك سالجقبزرگترين،الدين محمد بزقش بود كه پس از مؤيدالدين ريحانقطب
اين اتابك به محض جلوس بهرامشاه، خطبه به نام او كرد تا از رقيب خود،. بودنكرما

ج( يعني مؤيدالدين ريحان، عقب نيفتد ص1وزيري، تواند اما چون دريافت كه نمي)376،
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وةدر زير ساي سنگين اتابك مؤيدالدين ريحان، به مقامي دست يابد، بردسير را رها كرده
د به اين. يگر طغرلشاه، با نام ارسالنشاه، راهي شهر بم گرديدبراي پيوستن به فرزند

و از اين زمان تا اواخر دوران سلطنتازترتيب قدرت ارسالنشاه نيز بيش پيش گرديد
و هر كدام از اين دو چند صباحي  سلجوقيان كرمان ميان اين دو برادر كشمكش بود

و تاجحكومت مي مي كرد اما دوباره از برادر شكست خورده حتي. دادو تخت را از دست
و چهار دانگ آن   رسيد ارسالنشاهبهبراي مدتي نيز كرمان ميان اين دو برادر تقسيم شد

شد ماندهباقيو دو دانگ )43كرماني، بدايع االزمان في وقايع كرمان،ص(. از آن بهرامشاه

شدتورانشاه نيز اگرچه كمتر از دو برادر خويش وارد اين كشاكش باماا ها او نيز
. چند صباحي حكومت يافت،هاي كمك مكرر خود از حكام فارسدرخواست
كه به دو دليل پرآشوب بايد چنين گفتةوضعيت وزرات همزمان با اين دورةدربار

زياد اتابكاني همچون قدرت بسيار اول آنكه؛ نداشتند كرمانةدر ادار نقشي عمالً وزرا
و اتابك بهةالدين محمدبن اتابك بزقش، اجازقطب اتابك مؤيدالدين ريحان خودنمايي

راوزراي  و نمي همزمان با آنها آشفته نيزةكدام از وزراي اين دورهيچ آنكهديگر داد
وزراي اين دورهةآنچه دربار. آنقدر مقتدر نبودند تا بتوانند زمام امور را در دست بگيرند

بهاستدر منابع آمده اين ق.ـه565پيروزي بر برادران به سال محض كه ارسالنشاه
چه وقت طلوع رايات«منصب وزارت خود را به ضياءالدين ابوالمفاخر واگذار نمود

و مال بر كف قدي منصوره ارسالني به شق بم، خدمت و جان هاي پسنديده كرده بود
و تقويت مخصوص شده » نهاده برقرار صدر وزارت او را مسلم ماند به مزيد تمكين

صخبيص( مشرف ديوان،وي پيش از رسيدن به منصب وزارت).379ص،1ج؛ وزيري، 423ي،
وي،ابوالمفاخر). 132ص پور،مرسل(بم بود  و امانتدار، و با اخالق مردي بود جوانمرد

و خواجگان شهر سپرده بود همه را به ديوان اماناتي كه مؤيدالدين ريحان به معارف
و خزانه را رون ص(ق بخشيد ملك ارسالن آورد و،ارسالنشاه).424خبيصي، منصب اتابكي

مردي حليم، خردمند،الدين محمد بزقشقطب. الدين محمد دادشحنگي را نيز به قطب
الدين ابوحامد كرماني در سلك منشيان او افضل. گيري ماهر بودو در فن سپاهيو عاقل
و ادارسي).36االزمان في وقايع كرمان،ص كرماني، بدايع(درآمد  فترتةكرمان در دورةاست
بهةسالةبيست همپسران طغرلشاه هاي او براي كوششةدست اين اتابك بود اما متأسفانه

ص(نتيجه ماند نجات كرمان بي بهـ ارسالنشاه).17همان، كه پس از دستيابي به قدرت
و از پردوعيشـ ملك ارسالن ثاني نيز موسوم شده بود اختن به امور نوش را آغاز كرده

و زمينه را براي قدرت،شدمملكتي غافل  نمايي خود امرا اين فرصت را مغتنم شمردند
بزقش از ارسالنشاه رنجيده، نزد محمد الدين در اين ميان اتابك قطب. هموار نمودند
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و با كمك لشكري كه بهرامشاه براي او فرستاده بود بر وي پيروز شد  بهرامشاه رفت

ج( ص3حافظ ابرو، بهبدين).34، و ترتيب قدرت ديگر اتابكي دست اتابكان افتاده بود
داشتن تابعيت اميري قدرتمند يا شورشگر نبود بلكه سلطان اميدوار اي جهت نگهوسيله

ب،بود از طريق نهاد اتابكي بر).235بويل،ص(دست آوردهاستقالل واقعي خويش را
راب محمدالدين قطب همين اساس زماني كه  زقش، ارسالن را ناتوان ديد سعي كرد وي

و بهرامشاه براي رسيدن به قدرت، مهره . تر از اين اتابك نديداي مناسبحذف نمايد
ديگر سلطان را دارد قدرت حذف حتيكه استحداقتدار نهاد اتابكي تا بدان زماني كه

كه؛داشته باشد امور حكومتةدر ادار جايگاهي توانستنمينهاد وزارت  اين باليي بود
و وزراي سلجوقيان كرمان را گرفته بود در بزرگ،ةكه در دولت سالجقحاليدامان وزرات

و اين الملك، هيچگاه اتابكان تا بدينالاقل تا زمان حضور خواجه نظام حد قدرت نيافتند
و تصرف سلطان  خواجه بود كه در مدت وزارتش جهان را از مشرق تا مغرب به تابعيت

ص(آورد در نصبوبزرگ اين وزيران بودند كه در عزلةو در دربار سالجق)279نخجواني،
و به به سلطنتاميران توان به رقابتمي خواستند از جملهبرمي رقابت رساندن پادشاهان

ابوالغنائم در اواخر دوران سلطنت سلطان ملكشاه سلجوقي اشاره الملكالملك با تاجنظام
ص(كرد  ج134راوندي، ص2؛ خواندمير، بهةاما در دربار سالجق.)165، ويژه در اواخر كرمان،

بهگونهدوران حاكميت آنان وضع به و ويژه اتابكان در رأس امور كشوري اي بود كه امرا
. قرار داشتند اين جريان تا به حدي بود كه امور كشوري تحت نظارت نهاد لشكري بود

بربهرامشاه بعد از رسيدن به پا همان وزير برادرشةعهد دشاهي، وزارت را
وي وزير را در رأس لشكري به بم فرستاد. با نام ضياءالدين ابوالمفاخر قرارداد،ارسالنشاه

به. جا را تصرف نمايدتا آن و حساباين گزينش دجا ر دست پسر شده بود زيرا بم
رميوزير. ابوالمفاخر بود ا تسليم بهرامشاه كندتوانست پسرش را راضي كند كه شهر

يكيبار بود كه وزيردر دولت سلجوقيان كرمان اين اولين).92ص پور،مرسل( در رأس
و،لشكركشي حضور داشت اما بهرامشاه به محض تسلط بر بم و پسرش را دستگير وزير

و وزارت را به زين ق وزارت.ـه566ابوالمفاخر تا سال. الدين كيخسرو سپردهالك نمود
ع و بعد از او اين مقام به هدهرا دار بوده است بعد از وي اين منصب به كيخسرو

ص(واگذار گرديد،ناصرالدين افزون بهاين جايگزيني). 429خبيصي،  سرعت انجام ها
و در طول سالبسيار،گرفت بنابراين بايد وزارت اين وزيرانمي تا 566هاي كوتاه

توأمان بوده،كه دوران كشمكش فرزندان طغرلشاهبا توجه به اين.ق بوده باشد.ـه567
دقاست نمي بهيقي براي حكومت آنان در نظر گرفت؛ توان سال هرزيرا سه طور همزمان
بهوتوان تاريخ دقيق عزللذا نمي،تخت بودندومدعي تاج نصب وزيراني كه در اين مدت
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بوزارت مي ،ق.ـه 567در سال شاهگيري مجدد ارسالنقدرتبا. دست آوردهرسند را
را.الملك، واگذار گرديدنوادگان نظاماز،وزارت به جواني اصفهاني اين جوان كه نامش

آننمي و از جا كه در اصفهان به ملك دانيم در اصفهان به خدمت ارسالنشاه رسيد
ص( دست آوردهبارسالن خدماتي كرده بود منصب وزارت را  از،اما اين وزير).442همان،

و امور ايالت كرمان بدون دخالت وي انجام مي و كياست كافي برخوردار نبود .شددرايت
بيبهسرانجام نيز شدازش بيشاكفايتيدليل ناآشنايي با امور كرمان و وي را پيش آشكار

راو از وزارت عزل كرده -95صص پور،مرسل( الدين ابوالبركات سپردندبه ناصحاين مقام

ا.)94 همز قدرتبعد . الدين باقي ماندچنان در دست ناصحيابي مجدد بهرامشاه، وزرات
كهاولين براي و رباطاتدر دولت سالجق بار بود فتق امورورتقبراي،ة كرمان از مساجد

و ديواني استفاده مي و اين امر به همت اين وزير صورت گرفتمملكتي اين احتماالً،شد
 پور،مرسل( ريزي شده بودكاهش نفوذ علماي مذهبي طرح عمل از طرف بهرامشاه براي

و قطبشدق كه ملك ارسالن عازم جيرفت.ـه569در سال).126ص الدين محمد اتابك
آنناصح.ن ابوالبركات وي را همراهي كردندالديناصح اهل تصوفةجا كه به خرقالدين از
ميدرآمد ازكردند با وزيره بود مردم گمان كار دنيا كناره گرفته شدن شخصي كه

 ). 442-443خبيصي،صص(گونه نشد گشايشي در كارشان ايجاد خواهد شد اما اين

اما در همين سال وزارت دار منصب وزارت بودق عهده.ـه569 تا567الدين از سال ناصح
و به ناصرالدين افزون دادند شوكت از ناصرالدين افزون، مردي صاحب. را از وي گرفتند

كه طوريبه. ان آل كسري بود اما در اين زمان، امرا از قدرت بسياري برخوردار بودندخاند
و رفيع آن دو امير،الدين محمدرفيعالدين طرمطي چنان حاضر در دستگاه ارسالنشاه

و نفوذ شدند كه  از. ناصرالدين افزون را ميل كشيدندچشمان صاحب قدرت طرمطي
از مردي محتشم بودناصرالدينن شد زيرا دادن وزارت به ناصرالدين پشيما و طرمطي

و بعد وزرات را به لذا او را در همين. گيري وي هراس داشتقدرت سال ميل كشيدند
در.ـه570ظهيرالدين تا سال وفات بهرامشاه. شخصي با نام ظهيرالدين واگذار كردند ق

و بعد از وفات بهرامشاه به يزد نزد ارسال همان،صص( نشاه رفتاين منصب باقي ماند
ق شاهد حضور چندين وزير.ـه 569تا 565هاي سالةدر فاصل ترتيباينبه) 453-452

 از نوادگان خواجه ناشناس الدين كيخسرو، جوانيضياءالدين ابوالمفاخر، زين:هستيم
و ظهيرالدين، ناصرالدينالدين ابوالبركاتالملك، ناصحنظام ا. افزون ز اين امر اوالً نشان

و امور سياسي دارد كه در اين فاصل نفر به وزارت كوتاه چندينةآشفتگي نهاد وزارت
و نصب و ثانياً اين عزل و بدون دليلرسيدند نشان از عدم اهميت اين نهاد،هاي سريع

گونه فعاليتي از وزرا زيرا در اين دوره هيچكرمان داردةدوران سلطنت سالجق در اواخر
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ادديده نمي و بهةارشود اي. دست امرا استامور ن دوره صاحب يكي از امرايي كه در
به. الدين طرمطي بودرفيعقدرت شد شخصي به نام رسيدن وي، دو شخصيت قدرتدر

و ديگري زينرفيع تأثيرگذار بودند يكي شك اين دو از الدين مهذب، بدونالدين محمود
و آمال خود به حمايت طرمطي هدفي جز رسيدن به اهداف كه مالحظه طورينداشتند

ميشود بعدها زينمي ص مرسل(رسد الدين مهذب به وزارت ).95پور،

راةدر دولت سالجق كرمان به موازات كاهش قدرت سلطان، وزير همان نقش صوري
در. نيز از دست داد قدرت داشت ملكشاه آنقدر،بزرگةدولت سالجقدراست حالياين

ازةكه خليف راةروابط روزانو امور دنيوي عراق محروم سازد عباسي را اين دو قدرت
ميوزراي آن كه توانست بيشتر ملكشاه سعادتي بزرگ داشت).90ص بازورث،( زدندها رقم

 تدبير خواجهةو اين امر در ساي)180ص آقسرايي،(به تصرف درآورد ملك عالم را
ويالملكنظام ص(. صورت پذيرفت، وزير معروف نفوذ اين وزير در)17وطواط، مقدمه،

درامور تجاري، دولت سلجوقيان بزرگ  گرفت برميو عوارض مالياتي شهرها را نيز
همطوريهب و ماليات كه ملكشاه به تحريك اين وزير شهر اصفهان را از ة عوارض اضافي

)Lambton, Administration and social organization, P 619( قانوني معاف كردغير

آن،در دربار سلجوقيان كرماناز آن سوي و وزراي و دوشادوش زوال قدرت سالطين ها
نظامي،ةشدن روزافزون دولت، بعضي از افراد متنفذ يا مقرب طبقبه موازات نظامي

آنمأمورين تشكيالت ديواني را به دلخواه اخراج مي و خود جانشين ميكردند شدند ها
به به همراه تضعيف و عنوان يك رابط اتكا نميموقعيت وزير، سلطان ديگر به وي نمود
ميبا سران ديوان با تأمل در دوران حكومت).107ص كلوزنر،(كرد هاي ديگر رابطه برقرار

ميةسالجق آنكرمان قدر ابهت نداشت كه توان دريافت كه براي نمونه ارسالنشاه ثاني،
و اتابكان را بگيردبتواند جلو عزل وزيرانش توسط ام ق ملك ارسالن.ـه572در سال. را

ـكوتوال قلعـ الدين علي سابقةبه محاصر . آمد كه به تحريك تورانشاه پرداخته بودة بم
 كرماني،(الدين ابوالبركات با او همراه شد در اين سفر مجدالدين محمود پسر ناصح

رغمبهدر اين سفرو اي معتمد بود خواجه،مجدالدين).11االزمان في وقايع كرمان،ص بدايع
و سابق  كرماني،(. الدين، آشتي ايجاد كندتالشي كه انجام داد نتوانست بين ملك ارسالن

به وزارت ملك،چندي بعد همين مجدالدين)18مجموعه آثار افضل الدين ابوحامد كرماني،ص
ه و به فكر لشكركشي به بم افتاد اما در از.ـه572مين سال ارسالن برگزيده شد ق

و در شورشي كه توسط در كرمانق.ـه579به سال بعد مدتيوزارت عزل شد
).11االزمان في وقايع كرمان،ص كرماني، بدايع(روي داد عوام وي را كشتند،محمد اميركظافر

و سلطان آن بيبه اين ترتيب حكومت ارسالنشاه، بسيار ضعيف شده ابهت شده بود قدر
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راكه حتي عوا و وزير وي كهبه. كشتندميم دست به شورش زده و شكوه راستي هيبت
اما در ميان سالطين)27ص ابن طقطقي،( كندپادشاه است كه نظام كشور را حفظ مي

و شكوه، ديگر اثري نمانده بودةسالجق .كرمان، از اين هيبت
بهتختتورانشاه ثاني، با شنيدن خبر به وي او لشكرسنشستن مجدد ارسالنشاه

و با كمك .ق بر ارسالنشاه پيروز گرديد.ـه 572فارس در سال حاكم گرفتن از كشيد
الدين مهذب واگذار كرد، وي سال وزارت را در جيرفت به زين تورانشاه در همين

و در ركاب اتابك محمد قرار داشت اما).493-494صص خبيصي،( كدخداي طرمطي بود
و باز در بعد از مدتي كوتاه، توران و وزارت را به ظهيرالدين واگذار كرد شاه او را عزل

و وزارت را به نصيرالدين ابوالق در اواخر. اسم سپردبازگشت از بردسير ظهيرالدين را عزل
ة نظامي شديدي به هاي ممتدي صورت گرفت كه صبغجنگة كرمان سالجقةدور

ا.ضعف تورانشاه اوضاع را بدتر نمود. حكومت بخشيد واخر حكومت او غزها وارد در
و اكثر.ـه575در سال).106-107صص پور،مرسل(كرمان شدند  ق در حضور تورانشاه

و در حضور ظپادشاه وزير نصيرالدين ابوالقاسمتازيكان، تركان حمله كردند هيرالدين،
اي، زواره الدينعلي خطيب، سابق المفرح، خواجه كيا محمدبن الدينافزون، شهاب

و شرفف ص خبيصي،(كوبناني را كه اركان اصلي مملكت بودند تيغ كشيدند خراالسالم

 بهرامشاه را به سالبنمحمد يكي از اميرزادگان سلجوقي، محمددر اين ميان ظافر).512
در. الدين زرندي سپردق وزارت را به قوام.ـه580ق به تخت نشاند وي در سال.ـه579

و تركان كه در بردسير اتفاق افتاد محمدي دنبال قحطهمين سال به شاه به توصيه وزير
و مهمان سابق آنبه بم رفت و غارت جا موجب شد كه علي شد اما ورود تركان به بم

ص مرسل(محمدشاه نيز به بردسير بازگشت. ها را ببنددعلي دروازهسابق در).129پور،
باهمان  نام مباركشاه به مخالفت با محمد سال يكي ديگر از شاهزادگان سلجوقي كرمان

از(ه به پناه سلطان ارسالن بن طغرل بن بهرامشاه برخاست اما محمد بن بهرامشا
و محمد بن بهرامشاه با دريافت سلطان ارسالن.آمد) عراقةسالجق به وي كمك كرده

گرم. عراق به كرمان بازگشتةاين كمك از سلطان سالجق يخت اما باركشاه به غور
را،غز ملك دينارهاي داخلي، ان با اين كشاكشهمزم حمالت سهمگين خود به كرمان

و .يدكرمان را درهم پيچةطومار حكومت سالجقق.ه583سرانجام در سال از سر گرفته
ص2ج، خواندمير، 480ص مستوفي،( ،537.(
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 نتيجه
ي كرمان،ةعني سالجقاين نوشتار بر آن بود تا با غور در يكي از شاخه هاي سلجوقيان،

و فعاليتد وزارت اين دولت را موردنها و جايگاه وزراي اين سلسله هاي تحليل قرار داده
از. آنان در امور حكومتي را مشخص سازد بدون-1:نتايج حاصل از اين پژوهش عبارتند

س دركرمان در ساختار اداري حكومتشان از سالجقه بزرگ الگو گرفتهءالجقهشك  اند اما
در دولت سالجقه بزرگ،-2. بسيار ضعيف بوده است،مقايسه با آنان كاركرد نهاد وزارت

و به عنوان نايب سلطان، عهده وزير، محور دستگاه حكومتي هاي جنبه دار تمامبود
ةدر دربار سالجق. تشكيالت كشوري بود كه تحت نظارت حكومت مركزي قرار داشت

بهبزرگ، وزير از قدرت سياسي فراوان رسيدن پادشاهان سلطنتي برخوردار بود؛ وي در
و لشكركشينقش داشت، مذاكرات خويشاوندي را انجام مي ها حضور داد، در فتوحات

ميداشت، بر مجالس مظالم مي و بر نهادهاي نشست، امور مالي امپراتوري را كنترل كرد
بةديني نظارت داشت اما در دولت سالجق رنگكم سيار كرمان، نقش سياسي وزير

و كمتر مي و لشكركشينصبوتوان حضور جدي آنان را در عزلاست . ها ديدها، فتوحات
جز در مواردي محدود همچون هجوم ضياءالدين ابوالمفاخر به بم همزمان با سلطنت

ميةسالجقةدر بررسي علل ضعف اين نهاد در دور-3. بهرامشاه توان چنين بيان كرمان
و اميران در دولت سالجقداشت كه قدرت كرمان منجر شد كه غالب امورةگيري اتابكان

جا كه مدعيان قدرت سعي داشتند با اجرايي كشور توسط آنان صورت گيرد تا آن
و متوسل و اتابكان به استقالل برسند در نتيجه به نهاد وزرات توجه نشده شدن به امرا

بهاين نهاد  و و تشريفاتي بود و اتابكان در اين دورهاينيك نهاد صوري ،ترتيب ظهور امرا
و امور كشوري در نظارت نهاد لشكري قرار گرفت از-4. عرصه را براي وزرا تنگ نموده

و فرهنگي، الگويي كه خواجه نظر بعد اع و نظامتقادي الملك در راستاي پيوند دين
و وزراي آناريزي كرده بود مورد اقتباس سالجقدولت پايه حركت.ن قرار گرفتة كرمان

و دولت در راستاي ناصح و بهرامشاه در ايجاد پيوند ميان دين الدين، وزير ارسالنشاه ثاني
بن تأثير وزيرش مكرمتورانشاه تحت،ة اصالحات عمرانيدر زمين-5. همين هدف بود

و مدرسه اقدام نمود كه نوعي الء قرار داشت وي به ساخت خانقاه، رباطع ، مسجد
و دولت بود تقريباً همگرايي به امر كرمان اكثر اقدامات عمراني سالجقة در پيوند دين

و وزراي آنان  مهم ديگر در اين بحث، اقتدارةنكت-6.انجام پذيرفتسالطين، امرا
بزرگ برايةدر دربار سالجق. باشد كه نقش مؤثري در قدرت وزير داشتسلطان مي

و اين امر در ساينمونه ملكشاه آنقدر قدرت داشت كه توا ةنست ممالك را تصرف كند
و كرمان امور تحتةاما در دولت سالجق الملك صورت گرفت؛بير خواجه نظامتد نظر امرا
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ميطورياتابكان بود به به توانستندكه حتي آنان و سلطان را تحت كنترل خود درآورند
ا. خود جسارت داده وزرا را بكشند ين دوره منجر شد كه عملكرد ضعيف نهاد وزرات در

دروكه تاريخ عزلطوريمنابع پيرامون اين موضوع كمتر صحبت كنند به نصب وزرا
،وزارت در عهد فرزندان طغرلشاه به وضع بغرنجي رسيد. ده استبسياري موارد ذكر نش

، كاهش ابهت اقتدار امرا.دولت سلجوقي كرمان تحت اقتدار امراي نظامي قرارگرفت
پ و اين رقابت.ي داشتسلطان را در ها موجب رقابت اتابكان قدرت را از دست وزرا ربود

. شد كه عمر وزارت وزرا بسيار كوتاه باشد

 نوشتپي
و اين طوايفي بودند كه ظاهراً) كوفج(قفص-1 و نواحي جبال بارز سكونت داشتند در جيرفت

و كهن قفصدر اين منطقه از كرمان ). 330خبيصي،ص( ها بودنواحي تيول آن  دو قوم تاريخي
).107ص نژاد،صفي(سكونت دارند) بلوچ(و بلوص) كوچ(
ميصاحب-2 و عنواني بوده كه در دوران سالجقه به شخص وزير داده به.شد، لقبي ويژه اين واژه

و سالجقه كرمان از رواج بيشتري برخوردار بوده  در ميان دوشاخه از سلجوقيان يعني سالجقه روم
از اين عنوان راي مثال در ميان وزراي دربار سالجقه روم نيز به وزرايي كه پيش از نام آنانب. است

صاالدين علي ديلميخوريم افرادي همچون صاحب مهذبمياستفاده شده است بر حب،
والدين محمد اصفهانيشمس آقسرايي،. 219ص ابن بي بي،:ك.ر...(، صاحب فخرالدين علي رومي

)41ص 
كه به ويژه همزمان با سلجوقيان از اعتبار فراواني) عمان(تيز، بندري است در كنار درياي مكران-3

در كرانه دريا، پر نخلستان، داراى چند رباط نيكو] شهري[« بنا به قول مقدسي، تيز. برخوردار بود
».دازى معروفستحالند، نه دانشى، نه خوشزبانى دارند، ولى بارانمردم ميانه.و جامعى زيبا است

) 703-04، صص مقدسي(

 منابع
.1362،اساطير:آنقره عثمان توران، تصحيح.االخبارمسامرهياسالجقه تاريخ، محمدبنمحمد آقسرايي،

و نشر كتاب،: ايگاني، تهرانوحيد گلپمحمد. تاريخ فخري.عليطقطقي، محمدبنابن .1360ترجمه
ا،ابن اثير،عز الدين علي و ايرانتاريخ كامل .1363،نشر كتب ايران:جابي. سالم

.1350، كتابفروشي تهران: تهران. االمور العالئيهاالمرالعالئيه في،بي بي، محمدبن عليابن
و رينولدالن نيكلسون، تهران.فارسنامه،ابن بلخي .1363، دنياي كتاب: تصحيح گاي لسترنج

.1338،دانشگاه تهران: تهران.وزارت در عهد سالطين بزرگ سلجوقي،اقبال، عباس
و ديگران بي. سلجوقيان،بازورث،كليفورد ادموند .1380، موسي:جايعقوب آژند،

.1380،كبيرامير: تهرانجلد پنجم، حسن انوشه،.تاريخ ايران كمبريج،آ.بويل،جي
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بيمحمدحسين.تاريخ سلسله سلجوقي،بنداري اصفهاني .1355، بنياد فرهنگ ايران:جاجليلي
.1381مهتاب،: تهران.تاريخ بيهقي،بيهقي، خواجه ابوالفضل محمد

.1363،دنياى كتاب: تحقيق عبدالحى حبيبى، تهران.طبقات ناصرى، جوزجاني، منهاج سراج
و افضلي، . دولت سلجوقيان، الدينحلمي، احمد كمال و دانشگاه،:قمجودكي .1383 حوزه
.1378 نا،بي:جابي.جغرافياي حافظ ابرو،خوافيعبداهللالدينشهابحافظ ابرو، ابوحامد
.1382،دانشگاه آزاد:جليل نظري، تهران. التواريخ�زبدالسلجوقه��خبارالدوا،حسيني،صدرالدين

.1317اقبال،: تهران.دستور الوزراء،الدينالدين بن همامخواندمير، غياث
.1353كتابفروشي خيام،:جابي.يرحبيب الس،الدينالدين بن هماممير، غياثخواند

و غز در.ابراهيمخبيصي، محمد بي.كرمانسلجوقيان .1373،صفا:جابا مقدمه باستاني پاريزي،
.1363كبير،امير: تصحيح محمد اقبال، تهران، الصدور��آو الصدور��را.عليراوندي، محمدبن

.1386سمت،: تهران،چاپ سوم،سلجوقيان،ستارزاده، مليحه
.1363،اميركبير: ميرهاشم محدث، تهران تصحيح.االنسابمجمع.علياي، محمدبنشبانكاره
.1383،اهل قلم:، تهرانكهن شهرها،جواد نژاد،صفي

.1381،مركز كرمانشناسي:، كرماناعالم جغرافيايي كرمان، ضياءالدين شهابي، شهريار
.تابي، حافظ: تصحيح مدرس گيالني، تهران.نتاريخ نگارستا. محمدبنغفاري كاشاني، قاضي احمد

.1383،دانشگاه كرمان: كرمان،مجموعه آثار افضل الدين ابوحامد.الدين ابوحامدكرماني، افضل
.1355،روزبهان:، تهراناهتمام نائينيبه.االعليللموقفعقدالعلي،الدين ابوحامدكرماني، افضل
ا.الدين ابوحامدكرماني، افضل .1326،دانشگاه تهران: تهران،الزمان في وقايع كرمانبدايع

.1363،اميركبير: يعقوب آژند، تهران. عهد سلجوقياندر ديوانساالري،كارال،كلوزنر
.1363،دنياى كتاب: عبدالحى حبيبى، تهرانتحقيق،زين االخبارگرديزي، ابوسعيد عبدالحى،

.1387،شناسيكرمان مركز: كرمان،سلجوقيان كرمانتاريخ،محسن پور،مرسل
: ترجمه علينقى منزوى، تهران،األقاليم��أحسن التقاسيم فى معر، مقدسى، أبوعبداهللا محمد

و مترجمان ايران .1361،شركت مؤلفان
.1375علمي،:تهرانچاپ دوم،.الصفا��رو،ميرخواند، محمد بن خاوند شاه بلخي

.1361دنياي كتاب،: هرانت،چاپ دوم،تاريخ گزيده،مستوفي، حمداهللا
.1370،مالك اشتر: تهران، تاريخ كرمان،)همت كرماني( متدين، محمود

.1362اساطير،: تهران تصحيح عباس اقبال.سمط العلي للحضره العليامنشي كرماني، ناصرالدين
حتصحيح ميرجالل.االسحار من لطائم االخبار نسائم، منشي كرماني، ناصرالدين االدين  رمويسيني

.1364،اطالعات:، تهران)محدث(
.1344،نابي:تهران.چاپ دوم عباس اقبال، تصحيح.السلفتجارب،هندوشاهنخجواني،
.1362،مرزبان: تهران.ديوان امير معزي، عبدالملك متخلص به معزياحمدبن،نيشابوري

.1370علمي،: تهران،چاپ چهارم تصحيح باستاني پاريزي،.تاريخ كرمان، خانوزيري، احمدعلي



95/ تحليلي بر چگونگي منصب وزارت دولت سالجقة كرمان

.1338،دانشگاه تهران:قاسم تويسركاني، تهران. هاي رشيدالدين وطواطنامه،وطواط، رشيدالدين

Lambton,Ann K.S. «The Administration of Sanjar's Empire as Illustrated 
in the ‘Atabat AlKataba». Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies (Vol 20 / February 1957), pp 367-388.

Lambton, Ann K.S.  « Administration and Social Organization».
Encyclopedia iranica, (Vol. V, Fasc. 6, 1991), pp 607-623. 

 


