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 چكيده
و)ق 431-590( سلجوقيمتحكو ساختار هاي مختلف در بستر فعاليت كنشگرانبه لحاظ شركت نهادها
و سلسلهحكومتديگر هايي دارد كه در مقايسه با شاخصه،سياسي هاي ايراني پس از اسالم در نوع ها
ازو پرمعنا روايتي عيني،سلجوقنامه ظهيرالدين نيشابوري بر خالف متن موجزش. نظير استخود بي

بهشكلةنحو و تداوم ساختار قدرت سلجوقي  گروهيبه عنوان،توجه مورخ به امرا. دهدمي دستگيري
و تالش نهاد ديوانؤم بثر در تحوالت سياسي اين دوره الملك در ويژه شخص خواجه نظامهساالري

و استفاد اهئلمس،سلجوقي حكومتثر از آن در جهت استقرارؤمةتعديل نيروي ايشان ست كه كتاب اي
و كاربرد روش تحليلي،. كندمي سلجوقنامه با جديت دنبال اين مقاله با ارائة تعريف از حكومت نظاميان

و ديوانـ كتاب سلجوقنامه به واكاوي تقابلچةاز دري ميتعامل ميان امرا نامنسجم بودن. پردازدساالران
د و اتحاد امرا در خصوص تصميمات سياسي مهم، ساالران را در تبديل قدرتر نهايت ديواننهاد وزرات

و متشكل از تمامي نهادهاي قدرت ناكام گذاشت .انحصارگراي نظاميان به قدرتي تمام شمول

 الملكديوان ساالران، خواجه نظامامرا،، حكومت نظاميسلجوقي، حكومت: هاي كليديواژه
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 مقدمه
و كنشگران مختلف نمود خود بر ديگرانةبه عنوان امكان تحميل اراد،قدرت  در نهادها
ب مي و بنا از، ساختار ويژهبندينوع تقسيمريابد به حكومتاي در. دهدمي دسترا

و كنشگران به حضور بنا)ق431-590(سلجوقي حكومت ة سياسي مختلف در عرصنهادها
آندر شكليك از ايشانو سهم هر و استقرار ي از قدرت سياسيمتفاوت، ساختار گيري

.دآم آن به وجودپيش از هاي نسبت به دوره
قدرت شمشير امراةو به واسطهداشت خاستگاه نظاميسلجوقي حكومتاز آنجا كه

و امرا به عنوان براياينقش ويژه،بودتركمان سلجوقي به وجود آمده قبايلو  نظاميان
ابودقائل قدرتدر مناسباتثرؤم گروهي بئلمسني؛ درهه و ارتبويژه برخورد اط

و استقرار قدرتبر سر شكلساالري نظاميان با نهاد ديوان  تري پيدانمود جدي،گيري
و امرا.درك مي دانظاميان وو ائتالف در گروهد با پيوستن شتنسعي هاي رسمي
و مقيدقدرت خودةهمواره داير،رسميغير و از محدود خود شدن را گسترش داده

جلوگيرييساالرديواننهاد ويژههب سلجوقيةدور متأخري سياسي توسط ديگر نهادها
.كنند

محمدي(اي درخشان داشت پيش از اسالم سابقهساالري كه در ايران نهاد ديوان

يكي از اركان الزم براي مشروعيت بخشيدن به قدرت سلجوقيان،)61-64صص،ماليري
ي،سلجوقي حكومت. بودبر ايران آنهاپس از تسلط  كهك حكوبه عنوان مت نظامي
را،بوميحاكمان غير زير هايو فاقد پايگاه اجتماعي در سرزمين كردندمي ادارهآن

و قلم ديوانبا بهره توانست،بوداشسلطه خود را به،ساالران ايرانيگيري از قدرت تدبير
و مدنيتابزار  آنمسلح ساخته و ادام،به كمك خود را تضمين حكومتةايجاد ثبات
راين نهاد.كند آنأو در  دادنجهتو تعديلضمن شتندسعي دا،الملكخواجه نظام،س

در نيروي ، از قدرت ايشان به هايشانو كاستن از تندروي چارچوبي تعريف شده نظاميان
م درؤطور .بهره بگيرندمتمركزيحكومتجهت ايجاد ثر
ترين منبع قديميبه عنوان،)ق582-571( ظهيرالدين نيشابوريةاب سلجوقنامكت

بررسي نيروي اين مقاله براي مبناي،سلجوقيان حكومتةنوشته شده دربارفارسي 
و چالش آن با ديگر نهادها در عرص و. قدرت استةنظامي ةسايمتن كوتاه اين اثر

و يا منابع غني عربي��سنگين آثار ارزشمندي چون را به توجه ويژه از،الصدور راوندي

و به تعبير اين كتاب امرا روايت منسجم اين اثر از قدرت. استاين اثر كاسته  ،نظاميان
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به حكومتدر ساختار نيازمند بررسي در اثري،كشيدن قدرت ديگر نهادهاچالشو
و كتاب سلجوقنامهدر،گرچه. مستقل است به ديگر نهادها از جمله نهاد خالفت

ا مزبور اثر توجه،سلطنت نيز پرداخته شده است و به چالش كشيده شدن قدرت به مرا
ت ئلةمس،ساالرانآنها توسط ديوان كهأقابل بايست با دقت مورد بررسيمي ملي است

ةشود ساختار قدرت سلجوقي تنها در سايمي در اين تحقيق تالش،روايناز.قرار گيرد
و رقابت اين دو نهاد قدرتمند .گردد واكاويتعامل

بهاننظاميوابسته به قدرت هايي اجمالي از حكومتتعريف بيانضمن،اين مقاله ،
به حكومتامرا در ساختار جايگاه و نهاد به دستوركشيده شدن قدرت آنها نقدسلجوقي
و نتايج آن را بررسي الملكخواجه نظام،ويژههب،يساالرديوان .نمايدميپرداخته

آنپرسش مطرح جايگاه نظاميان،مهاز منظر كتاب سلجوقناكه ست در اين تحقيق
و جهتساالرديوانو تالش نهاد استسلجوقي چگونه حكومتدر  بهي در تعديل دادن

آن؟ردقدرت ايشان چه نتايجي در پي دا از منظر كتاب ست كه مدعاي مطرح در مقاله
در،نظاميان سلجوقنامه، آن حكومتساختار گيري شكلنقشي جدي و تحوالت سلجوقي
ورنبر عهده دا بنهاد ديوان تالشد و ويژه شخص خواجه نظامهساالري الملك در تعديل

.ماندميي متمركز در بلندمدت ناكامحكومتدادن به قدرت ايشان به منظور ايجاد جهت
،بر اين اساس. تحليلي بهره خواهيم گرفتـ براي انجام اين تحقيق از روش توصيفي

نظه از حكومتتعريفي كوتاةپس از ارائ آنهاي و انواع از امي كتابو نيز معرفي كوتاهي
و ديوان، به تحليل اين اثر پرداختهسلجوقنامه ظهيرالدين نيشاوري ساالرانو رقابت امرا

مبه عنوان  شدبررسي،ثر قدرتؤدو نهاد .خواهد

 تحقيقةپيشين
 در بسياري از تحقيقات،يك حكومت نظامي است اساساًاز آنجايي كه حكومت سلجوقي

 اين آثارةاز جمل. اين سلسله به نقش نظاميان نيز پرداخته شده استةبارانجام شده در
، كارال كلوزنر)1362( باسورثادموند كليفورد توان به مطالعات مستشرقاني چون مي

)1386(فردكتر شهرام يوسفي مانندبوميو نيز محققان)1372(و آن لمبتون)1381(

درض،ثارآاين. اشاره كرد من پرداختن به حكومت سلجوقي، بخشي از تحقيقات خود
و حكومتمورد  داوود،همچنين. انداختصاص داده ساالرانديوانسلجوقي را به امرا

.به توصيف تشكيالت نظامي سلجوقيان پرداخته است)1352(ايدر مقالهاصفهانيان 
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»غزنويان، سلجوقيان نگاري فارسي، سامانيان،تاريخ«كتاب در)1391(جولي ميثمي
و آن را اساس كار از كتاب سلجوقنيبه معرفي كوتاه امه ظهيرالدين نيشابوري پرداخته
نيز. دانسته است،الصدور��در خلق اثر ارزشمند خود را،ويژه راونديهب،ديگر مورخان

سةبر ترجممقدمة خود در)2004(مورتن  لجوقنامه ظهيرالدين انگليسي كتاب
ب متن مختصر كتا،»نگاري فارسيتاريخ«اثر در)2012( ملويلو چارلز،نيشابوري

.اندتوجهي به آن برشمردهكمسلجوقنامه را دليل
 ضمن با نگاهي متفاوت به كتاب سلجوقنامه، شودمي تالش،در اين مقاله

ي حكومتجايگاه امرا در ساختار،گيري از منابع پژوهشيبهره ك سلجوقي به عنوان
گ توجهنظامي موردقدرت از برآمده حكومت بر رفتهقرار ساالران نقش ديوان،اساس اينو

و تالش در جهت تغيير حكومت انحصارگراي  در ايجاد تحول در ساختار قدرت سياسي
. بررسي شود گراتمركزو شمول تماميسلجوقي به حكومتنظامي 

 درآمد
تدست هايروشيكي از و تهاجم نظامي به ديگر كشورها،سيس حكومتأيابي به قدرت

قدرت نيروي نظامي است، نظاميان ضمن نوع كه پايگاه اين آنجايياز. ها استو سرزمين
و سازمان كنند تا با اعمالمي هاي منسجم، تالشاستقرار نيروي خود در قالب نهادها

و دست و يريگهاي كليدي در تصميمكم دخالت در امور سياسي، نقشسياست ها
.(Jackson and Roseberg, p.35) ها را بر عهده بگيرندگذاريسياست

جاحكومت و نهادينههاي نظامي براي ايجاد استقرار در زير از ناگ،قدرت كردنمعه
و ديوان هايي از قدرت به تدريج بخش،روايناز. ساالري هستندهمكاري با نهادهاي مدني

تفخود را به ديوان و ساالران ويض كرده، ضمن تقسيم قدرت با ايشان، از نيروي تدبير
.گيرندمي قلم اين نهادها بهره

داراي نوعي مشروعيت سنتي،به عنوان يكي از اركان مهم مدني،ساالرينهاد ديوان
و آشوبو ديرپاست كه بر خشونت و نيروي ايشان ها هاي نظاميان در جامعه پايان داده

ميدر جامعه ايجاد ثبات به سمترا   ساالران در ايجاد ثباتاقدامات ديوان. كندهدايت
و نظم در به امور كشور،بخشيدن در جامعه داواكنش نظاميان را ص(ردپي .)5هرسيچ،

و سياستمداران در ادارديواناز گرچه،هاي نظاميحكومت و كشور امورةساالران
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تا آنجا كه ممكن است نقش آنها را به كنندمي تالش،گيرندمي قدرت خود بهره استقرار
 (Roberston,p. 117).نگاه دارندرا تحت سيطره خود ايشانو رساندهحداقل 

اگرشمول،نخست:كرد تقسيم كلي گروه دو به توان مي را نظامي هايحكومت
(Inclusionary Military Regime) انحصارگرا،دومو(Exclusionary Military 

Regime) . در رهبران،نوع اولدر حمايت صدد جلبنظامي پس از دستيابي به قدرت
و ديوان وسيله براي خود مشروعيت جديدي به تا بدين آيندبرميساالران سياستمداران

. دست آورند
ي از مشروعيت كه به لحاظ مدني جديد به نوع قدرت نظاميكردن مجهز،روايناز

و استمرار بيشتري داشته هاي عطفي در روابط حكومتةنقط،باشد قابليت پذيرش
مشروعيت سنتي كس وبر از اين نوع مشروعيت با عنوانما. ساالران استبا ديواننظامي 

كهمي ياد بهونظامي قدرت تعديل بر اساس كند سنتي موجود در هاي نظامتوجه
و ها، گونه نظامدر اين. يابدمي تبلور،ساالريجامعه از جمله نهاد ديوان سالطين

به فرماندهان و ديواننظام با پيوند خود موجود در جامعه، براي قواعد سنتي ساالري
ص264صماكس وبر،(كنندمي خود مشروعيتي جدا از قدرت نظامي تعريف .)44؛ زارع،

ة هاي نظامي انحصارگرا، نظاميان ضمن حفظ قدرت در دست خود، زميندر حكومت
و غير نظاميان را محدودساالمشاركت براي ديوان ها اين دسته از حكومت. كنندمي ران

و بيشتر با با وجود داشتن قدرت نظامي، فاقد مشروعيت و مردمي هستند هاي مدني
 ,Huntington, p.82) كنندمي حكومت خود را تضمينةادام،تكيه بر قدرت شمشير

Hauge and et.al, p. 240) .رابههاي نظامي حكومت،ترتيببدين ندرت ماهيت خود
.دهندمي هاي نظام مدنيت مقاومت نشانهمواره در مقابل شاخصه داده، تغيير

 سلجوقنامه
و تالش ديوان ساالران در براي بررسي جايگاه نظاميان در ساختار حكومت سلجوقي

كتاب سلجوقنامه را اساس،دادن حكومت نظامي سلجوقي با ساختارهاي مدنيآشتي
و بر آن. ايمداده رسي خود قرارتحليل سلبا وجود جوقنامه اساس نگارش ديگر كه كتاب
. توجه جدي قرار نگرفته استولي تاكنون مورد،سلجوقيان بودهةتاريخ سلسل آثار دربارة

مالصدور راوندي، متن مختصر��قرار گرفتن اين اثر در كنار را آنوو و)صفحه85(جز

و پرداختن آن به جزئيات كه هموارن وجود نيزه مورد توجه كاوشگران علم تاريخ است
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توجهي قراربي همواره موردرا تاريخ سلجوقيان، اين اثر به زبان عربي دربارةمنابع غني
 .Melville, p.150, Morton, p. 49)؛290- 289صصميثمي،( است داده

و معلم دو از بزرگان دربار حكومت سلجوقي كه)ق 582متوفي(ظهيرالدين نيشابوري
يعني طغرل،آخرين حاكم سلجوقي ايرانروزگاردر،نفر از شاهزادگان اين سلسله بوده

،نويسنده.)65-64صصراوندي،(به نگارش اين اثر پرداخته است)ق571-590( بن ارسالن
و)ق 571(تاريخ سالجقه را از ابتداي حضور آنها در ايران تا مرگ معزالدين ارسالن

در سال.نگاشته است،آخرين پادشاه سلجوقي،)ق 571-590(طغرل سوم نشستن تختبر
وقايع دوران طغرل سوم را به صورت ذيلي بر كتاب،ابوحامد محمد بن ابراهيمق599

التواريخ�اين كتاب را كه با كتاب زبدنسخه،اسماعيل افشار. سلجوقنامه افزوده است

و در سال ياف،جا جلد شده بودابوالقاسم كاشاني يك به چاپ رسانده استش1332ته
صيوسفي( از خصوصترين منبع فارسي در كه قديميآنةبه واسط اين اثر)13فر، اين دوره

ص( توجهي داردارزش قابل،اشگرايانهو نيز نگاه تحليل تاريخ ايران است ).289كاهن،

د در زماني به نگارش درآمده كه حكومت،كتاب سلجوقنامه وران طاليي سلجوقي
و دچار كشمكش و رقابتخود را پشت سرگذاشته مورخ با،روايناز. بودويرانگرييهاها

داتوجه به تجربه تحليلي،شتاي كه از سير تاريخ دولت سلجوقي از ابتدا تا زمان خود
بي كردهو انحطاط حكومت سلجوقيان ارائه دقيق از عوامل ضعف نظير كه در نوع خود

و به تعبير نويسنده امراتوجه. است و روايتي كه از در ساختار قدرت،به نقش نظاميان
و چالش و كنشگران در عرصاقدامات قدرت ارائه شده، كتابةهاي ايشان با ديگر نهادها

توان در كنار مي،روايناز. كندمي سلجوقنامه را از ديگر آثار عصر سلجوقي متمايز
بيگزارش و مبناارآن دربةپيرايهاي بودن آن براي خلق آثاري مهم چونة رويدادها

و اين كتاب، نگرش دقيق)289صميثمي،(الصدور راوندي��را به جايگاه كنشگران

.اين كتاب برشمردةهاي ويژقدرت دولت سلجوقي را از ارزشةعرصنهادها در 
و به دور از حاشيه،سلجوقنامه و روان و زيادهبه نثري سليس گويي نوشته پردازي

و تصويري عيني از وقايع سياسي حكومت سلجوقي به دست بندي فصل. دهدمي شده
و مقدم كوتاه وليةكتاب بر اساس دوران حكومت سالطين سلجوقي ترتيب داده شده

و نگاه او به ساختار اي دقيق به نوع تاريخپرمغز آن روزنه سلجوقي حكومتنگري مورخ
.يدگشامي در مقابل خواننده
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 ساالران ديواندر رقابت با امرا
و نظاميان پيش جنگ قدرت ميان ديوان در حكومتتشكيل از ساالران و سلجوقيان

و غزنويان نيز ديگر سلسله ،داشت وجودهاي ايران اسالمي از جمله سامانيان، آل بويه

بةسلجوقي به واسط حكومتولي در و پيچيدگي گستردگي آن در و مكان عد زمان
تركمانان سلجوقي.فتيا نمود بيشتري،هاحكومتنسبت به ديگر حكومتاين ساختار

حكومت لنهر تا درياي مديترانهءاماوراازيوسيعقلمروبر نزديك به دو قرنتوانستند 
مس كنند بيئلو اين . بودنظيره در تاريخ ايران اسالمي تا آن دوره

بهبرمي امرا نام كتاب سلجوقنامه از نظاميان با عنوان كلي و تنها بنا و به ندرت د
منظور از امرا، مقامات. كرده است عنوانرا اسامي برخي از مقامات نظامي،ضرورت
ازكه بودندسلجوقي حكومتنظامي  ، نظاميي فرماندهجمله در مراتب مختلف

و فرمانروايي دگرفتنمي قرارمنصب امراي صاحب نظروظيفه زيرو انجام والياتشهرها
ص( .)267لمبتون،

و با نظارت او سهمي از قدرت ند به سه گروهدبرمي امرايي كه زير نظر سلطان
و به ادارامرايي كه در درگاه سلطان،اول:نددشمي تقسيم بهةحضور داشته امور مربوط

و سپاه  كهمراي زمينا،دوم. مشغول بودندتشكيالت روزانه درگاه يااتواليةادار داري و
درنشتبندي خاصي نداكه پايارامراي سي،سوم.نددآورمي دست اقطاعات را به و د

 وريتدر صورت لزوم به كمك رهبران متعدد امپرا،بوده سيال سرتاسر مملكت
صص(دفتنشتا مي ص265- 266لمبتون، .)84؛ باسورث،

بريكي از مسئوليت . بودنهاد اتابكيةادار،درفتنگمي عهدههايي كه امراي سلجوقي
برةتربيت شاهزاد،اتابك واليتي منصوببهاي اگر شاهزاده. رفتگمي عهدهسلجوقي را
اتابك.ديردگمي تشكيالت ديواني واليت در زمان كودكي شاهزاده به او محول،شدمي

و اعمال او را كنترلزشدر كنار آمو و لشكري به شاهزاده، رفتار دركمي فنون كشوري
شت اوا مانع صيوسفي( شودورش احتمالي .)201فر،

و تشديد تمايالت گريز الطوايفينبايد از نظر دور داشت كه نظام ملوك از سلجوقي
و و اقتدارنيز مركز در برخي از اياالت قلمرو سلجوقي در كاهش نظارت مركزي

. كردمييدست، سالطين سلجوقي را ملزم به استفاده از نظام اتابكقلمروهاي دور
در،فرستادن اتابك به همراه شاهزادگان به اياالت ضمن حفظ قدرت سلطان سلجوقي
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و تربيتاز توانست ضامن جلوگيري از اهداف گريزمناطق مزبور، مي مركز شاهزادگان
.بندي به سلطان سلجوقي باشدايشان براي پاي

،شدمي الملك ادارهنظام سلطان محمد ملكشاه كه با تدبير خواجهةگرچه بعد از دور
 حكومتهمواره نامي از،گرفتند تنهايي قدرت را در دستبسياري از اتابكان خود به

كرمان، آناتولي، سلجوقيان به توان مي ميانايندر؛دنشتدا همراه به خود با را سلجوقي
ساالران ديوان).50-54زاده،؛ صفي143-138صص گو،سعادت( كرد اشاره لرستانو فارس اتابكان

 تمركزگراد طبق آرمان ايجاد حكومتنشتايراني با پذيرش اين نوع از نظام، سعي دا
.همواره نظارت خود بر واليات مختلف را حفظ نمايند

كه هدفينددامي سلجوقي را برآمده از تالش متحد امرا حكومت،سلجوقنامه
و در ادامهءاماوراهاي زرخيز يافتن به سرزمينكه همانا دسترا مشترك  و خراسان لنهر

قلمرو،ابتداي امر در،روايناز.ندردكمي دنبال،بودديگر بالد اسالمي تا درياي مديترانه 
)1(.دشمي تقسيم بود از آنها يكي)ق.431-455(شده ميان امراي سلجوقي كه طغرل فتح

ببدين داـ بدوي اي سنت قبيلهرترتيب سلجوقيان بنا ند با تقسيمتشخود سعي
حكومت خود بر قلمروهاي،نآناداشتن خشنود نگهقلمرو ميان امراي بزرگ، ضمن 

آن. وسيع تسخير شده را تضمين نمايند ها كه در دوران استقرار با شايد همين اقدام
و فتوحات  و نظاميان در قبال خدمات يكي از عواملفتيامي دامهااعطاي اقطاع به امرا

-67صصكلوزنر،( بود طوالني مدتي نسبتاًخود براي حكومتدر حفظ موفقيت سلجوقيان
65(.

قدبي،حضور نظاميان در باالترين مراتب قدرت يعني سلطنت رت را ترديد ساختار
ساالران برجسته چون تالش ديوان،رواينازد،ادمي سوقبه سمت حكومت نظامي 

مخواجه نظام وؤالملك در استفاده نيز تبديل قدرت انحصارگراي آنها به ثر از نظاميان
و البته با درايت وزير را نبايد ناديده انگاشتقدرتي تمام راوندي،( شمول زير نظر سلطان

ج236ص .)153صلمبتون،؛143ص،10، ابن اثير،

هراننظاميوابسته به به عنوان يك حكومت،ت سلجوقيمحكو چيز پيش از
و قه تدبيركه اين در حالي بود.رفتگمير نظاميانمشروعيت خود را از قدرت شمشير

 بودساالران همواره در دست ديوان،اعرابةامور كشور از روزگار كهن تا عهد حملةو ادار
تاريخيةساالران ايراني با تكيه بر تجربديوان).64-61صص؛ محمدي ماليري،51طباطبايي،(

ي را اره سعي داشتندادگاري ارزشمند از عهد باستان است، هموخود كه ،قدرت نظامي
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و آن و ديوان جهت داده حضور قدرتمند وزراي. ساالري درآورندرا تحت انقياد مدنيت
و تالش آنها در پيوند قدرت شمشير به مدنيت و نظام ايراني در دربار خلفاي عباسي

و سپس سلجوقياين مسئل. ناپذير استامري انكار،فرهنگي كهه با حضور تركان غزنوي
. تري به خود گرفترنگ جدي،بودند حيات سياسي خود را با تكيه بر شمشير آغاز كرده

ع نظامي نيرويساالران ايراني با پذيرش قدرت ديوان نوان بخشي از ساختار به
و بهرهبرداري از سلسلهضمن الگو،قدرت سلجوقي گيري از قدرت هاي ايران باستان

بخشي مهم از قدرت سياسي را در دستة، ادارثرؤمساالري به عنوان نهادي ديوان
و نقش نيروهاي نظامي را در حدودي معين محدود ايشان،اساساينبر.ندختسا گرفته

آن مشروعيتي،هااز حكومت نوع اين براي شتنددا تالش عنوان با كه ماكس وبر از
ميمشروعيت  ص(كند سنتي ياد ص264ماكس وبر، كنند كه مبتني بر ايجاد)44؛ زارع،

و ادار و ديوان به كمكو سلطان به دستكشورة تمركز قدرت ساالران نيروي تدبير وزرا
. بود

درخواجه نظام و ديدگاه وي  امراةبارالملك
 اداريـ الملك به عنوان بزرگترين مغز متفكر سياسيدر كتاب سلجوقنامه، خواجه نظام

در شود كه سعيمي سلجوقي معرفيةدر دور دارد ضمن ايجاد يك نيروي متمركز
و در جامعه زير نظر سلطان، جامعه را از حركت به سمت زياده خواهي امرا بازداشته

.)33صظهيرالدين نيشابوري،( ثر از ايشان رهنمون شودؤمةجهت استفاد

ومي اي به پسر خود فخرالملك توصيهالملك در نامهنظام كند كه امرا را عزيز
در.)214صعقيلي قزويني،(ردمحترم دا  نامه بر ماللت از سياست هاييبخشخواجه

بي خود  زمين اشاره دارد، اما وي در اين باره در اصالن تركمان بر ايراناز چيرگي
و ملكشاهمي رود كه حق آنان را به سلطان يادآورمي انديشي تا جايي پيشمصلحت شود

)2(.كندمي را به رعايت آن دعوت

ت و خواجگان«سف از اين امر كه تميز ميانأخواجه با ابراز از ميان» تركان
بامي»امراي ترك لقب خواجگان بر خويشتن«برخاسته، چندان كه  نهند، در فصلي

اند شود كه امرا خويشاوندان سلطانمي، يادآور»اندر داشتن تركمانان در خدمت«عنوان 
: اندآل سلجوق انجام داده حكومتبراي استوارييفراواناتو در آغاز، خدم

مالهر« برلچند از تركمانان و عددي بسيارند، ايشان را حقي حكومتتي حاصل شده است
و رنجها كردهخدمت حكومتايستاده است كه در ابتداء  و از جمله اند ها كشيده
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ب. خويشاوندانند و ر سيرت غالمان سراي از فرزندان ايشان مردي هزار را نام بايد نبشت
و خدمتمي ايشان را بايد پرورد كه چون پيوسته در خدمت مشغول باشند، ادب سالح

و همچون غالمان خدمت كنند و دل بنهند و با مردم قرار گيرند خواجه نظام(»...بياموزند
صوسيطالملك  ،139(

ازهاي پيشنظام اقطاع كه در دوره استقاللة، زمينجمله آل بويه نيز معمول بود تر
داولي خواجه نظام،دركمي گريز از مركز امرا را فراهمةو بروز اراد باشتالملك سعي
و نيروي تماميت حكومتبنا به خاستگاه نظامي كه نظام اين پذيرش خواه ايشان سلجوقي
ساالري قوي در كنار سلطان مقتدر سلجوقي از نيروي، با ايجاد يك ديوانبودناگزير 
و استقرار سلسله سلجوقي بهره گيردايشا ص(ن در جهت استحكام .)55همان،

الملك نظام پس از مرگ امرا.بود اميري هر از بيشتر الملكنظام مرگ زمان تا وزير نفوذ
م.ندداشتساالري را از اعمال قدرت بازبه تدريج ديوان  مور ديوانيأپس از او هيچ

و نفوستتواننمي بنظارت درذ خود را و آنهايي كه بير امرا پايان خود صدد كسب مقاصد
ص( اعمال كند،بودند .)55لمبتون،

اي كه مقام مستوفي كه در دوره بودمجدالملك براوستاني،هااز نخستين نمونه
دارا بر)ق489-498(بركيارق  در انركه امير هنگامي. بودبر امرا تنگ گرفتهشتعهده

بق492سال بربه مخالفت با تنها شرط تسليم خود را واگذاردن،خواستركيارق
دركه كوچكولي پيش از اين. دانست مجدالملك به ايشان اين زمينه ترين اقدامي

قت،صورت بگيرد ص(دل رسيانر به ج37ظهيرالدين نيشابوري، ص7؛ ابن اثير، باالخره.)192،
و مجدالامرا در شورشي بي نددرسان ملك را به قتلاذن سلطان وارد حريم او شده

د تنها زبانديبركيارق كه در برابر ايشان توان مقاومتي نمي.)38ص، ظهيرالدين نيشابوري(
:دگشو به اعتراض

و روي به خيمه اخربك« سلطان چون اين حال مشاهده كرد از سرخ سراپرده بيرون دويد
و زمين ببوسيد. نهاد چه رسمي است؟ حرمت اين،سلطان گفت شرم داريد. اخربك بيامد

و ناموس سلطنت بگذاشتيد ص(»حرم برداشتيد .)38ظهيرالدين نيشابوري،

 امرا طلبيو ثروتخواهي سهم
و مرزي نمي و در استفاده از نيروي ختندشناامرا براي رسيدن به قدرت، براي خود حد

داخو ف.ندردكدرنگ نميشتد برضد سلطان كه پايگاه نظامي و پيروزي آنها براي هر تح
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و غنايم حاصل از توبودنفتح خواهان تمام اموال و در اين ميان تنها تدبير م با تحكمأد
و سلطان :هاي ايشان بايستدخواهيمقابل زيادهستتوانمي وزير

و لرستان شهر بروجرد« و ستوران الغر را به حدود سيالخور حشم ملكشاه به همدان آمدند
و  و تجاسرىمي لشكريان تطاولبه علفخوار فرستادند كه كردند بنامي نمودند بر فتحى

و در حضور نظاممي پاره افزون مواجب نان شكسته گران سپاهىو بودند كرده الملك خواستند
و مواجب ما زياده نخواه به سهو لفظى بر د بود سعادت، سعادت زبان راندند يعنى اگر اقطاع
ص(»سر قاورد باد .)29همان،

و قاطعنظام  الملك پس از رايزني با ملكشاه، تنها راه مقابله با ايشان را برخورد جدي
:دداو خشونت ايشان را با خشونت پاسخ دانست

الملك قبول كرد كه امشب به گاه خلوت صورت اين معنى بر راى سلطان عرض دارم نظام«
و فساد آن شب را رمزى ازين معنى با سلطان بگفت.و مقصود شما ازو حاصل كنم و صالح

هر. كلمه برو روشن كرد و دو چشم پسرش سلطان بفرمود تا قاورد را شربت زهر چشانيدند
ص(»را ميل كشيدند .)29همان،

و برنده برخورد خواجه نظام و«كه امرا بودالملك آنقدر قاطع جمله دم دركشيدند
و نان »ه داشتند راضى شدندنيارست گفتن؛ به آنچ پاره بعد از آن كسى حديث مواجب

صص( ).30همان،

حق خدمتشتداحال كه همواره سعي عيندر،الملكخواجه نظام،ترتيببدين
پا آوردندمييروخواهي زيادهبه كه آنها در صورتي،نظاميان را ادا كند از حدوديو
.دزمي دست به خشونت،گذاشتندميقدرت خود بيرون 

 امورةاتحاد پنهان امرا در ادار
ناپذيري ران ايراني تالش خستگيساالعنوان يكي از بزرگترين ديوانبه الملكنظام خواجه

و انحصارگراي نظاميان با ديوان و براي ايجاد آشتي ميان قدرت گريز از مركز ساالري
و با مركزيت سلطانتبديل آن به حكومت نظامي شمول واد صورت،گرا د كه در آن وزرا

و شمشير در كنار يكديگر ساختار قدرت سلجوقي را امرا به عن وان صاحبان تدبير
بهنشدن تالشولي نهادينه.دبخشيدنمياستقرار   طور جدي توسط ديگر هاي او
وديوان و عدم اتحاد يك ساالران واتفاق ميان ايشان از و قدرت سو اتحاد امرا با يكديگر
سلجوقي را به سمت حكومت نظامي انحصارگرا، حكومت از سوي ديگر تر ايشانمنسجم

.دداسوق 
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داامرا به عنوان يك نهاد قدرتمند در حكومت سلج ندشتوقي از ابتدا تا انتها حضور
و يا وزير به چالش كشيده،خودي ماهيت جمع سببو به  قدرت ايشان كمتر از سلطان
و غارت،.دش مي كندمي به اين نكته اشارهمورخ در روايت خود از اقدامات ايشان در قتل

و به ردنككه امرا هرگز به صورت انفرادي عمل نمي اي خود خاستگاه قبيله سببد
و ماندگاري امرا همانا جمع بودندمحور همچنان جمع گراييو شايد يكي از اسرار بقا

صص( بودايشان  ).54-49همان،

دا امراكه ميان بودديگر اتحاد پنهانيةنكت اتحادي كه بر سر منافع،شتوجود
به.دركمي را به گرد يكديگر جمع اميران،مشترك  نبودنش رسمي دليلاين اتحاد
و وزير نايافتنيدست دا بودتر از قدرت سلطان ، بر همين اساسوشتكه قالب مشخص
و وزيرقدرت و يا سركوب سلطان از امرا.دركميرا محدود براي رسيدن به منافع خود

و تالش در سقوط آن كوتاهي نميخيانت  ةحمل،مورخ.ندردكبه حكومت سلجوقي
و نابودي سلطنت سلجوقيان را نيز به تحريك امرا  تكش خوارزمشاه به قلمرو طغرل

:هستند» امراء معروف«داند كه به روايت مورخ مي
اغمي معروف بعضى ملطفات به خوارزمشاهيو امرا« و او را به قصد سلطان رانوشتند
و خمس مائه كردند تا در سنه منافصه روز پنجشنبه آخر ربيع مي ]ق590[االول تسعين

بيخوارزمشاه تكش با لشكرى بي و حشمى و عدد و مد به دروازه رى فرود آمدحد . حصر
و قضاء بد با اندك مايه حشم مصاف داد بر قلب مقدمه سپاه خوارزم زد، به طغرل از تهور

و مو و چون نفس معدوده به آخر. افقت سپاهتنهايى معاونت او را به تنها در ميان گرفتند
و اضداد او را برآن داشتند تا سر او را و رسيد هيچ حيله او را دفع نكند اعدا از تن جدا كرد

ص(»دبه بغداد فرستا ).91همان،

و دخالت امرا مسئلة  جانشيني
و نظاميان در تمام يكي از عرصه بهةدورهايي كه امرا حكومت سلجوقي خود را محق

مسستدانميآندخالت در  سر بودجانشيني ئلةند و در اين زمينه ائتالف ايشان بر
. بودبراي شاهزادگان داوطلب سلطنت جدياي تعيين جانشين همواره دغدغه
بهبه جاي طغرل)ق455-465( آلب ارسالنسلجوقنامه در داستان جانشيني مخالفت،

تالش خواجهو ايجاد درگيري ميان ايشان پرداخته،ان از جمله قتلمش امينظبرخي از 
و خواهش او از الملك در آشتينظام را براي بخشيدن رقباي فعلي آلب ارسالندادن آنها

.دهدمي مورد توجه قرار
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و جهتهايي كه خواجه نظاميكي از روش دادن قدرت قهر الملك براي تحديد
و استفاده از نيروي ايشان در جهت قدرت،برد كارشمشير به بخشش خطاكاران

ازستخوا آلب ارسالنالملك از در اين راستا خواجه نظام. بود حكومتبخشيدن به 
و تبار وي كشتن رقب و در عوض از نيروي ايشان بودنداي خود كه از خون پرهيز كند

و  :ناشناخته بهره گيرد گاهيبراي دفع دشمنان قوي
و نامبارك بود، تدبير اين است كه ايشان را به سرحد ثغور مملكت قربا« را كشتن خطا

و ملكي  و از رسوم امارت و اقامت امورشان كنند اسالم بايد فرستاد تا آن را محافظت نمايند
و مسكنت و نهي كنند تا عمر در مذلت ص(».گذراندمي نفي )22ظهيرالدين نيشابوري،

و مطمئن براي ترتيب وزير با استبدين و سياست، غالفي محكم فاده از تدبير
.ددا شمشير امرا ترتيب
مسشتداالملك سعي خواجه نظام و ئلةطبق سنت حكومت پادشاهي، جانشيني

و زير نظر ديوان ي نهادينه سلجوقساالران را در ساختار حكومت تعيين آن توسط سلطان
و به سياست تمركز دسازد او هرچند.هدگرايي خود نمود بيشتري دخالت امرا،پس از

به. يافت در امر جانشيني به طور چشمگيري ادامه شاه بن رسيدن ملكقدرتاز جمله در
و بار ندادن به امرا مورد غضب ايشان قرارعشرت سببكه به)ق.547(محمود   طلبي
ر گرفت بأو را با زنگىاو.ى برآن مقرر شد كه او را بگيرندأر«:شد دادهويبركناريهي

و موقوف كردند و برادرش.و دو خدمتكار ديگر در خانه بگرفتند سه ماه پادشاهى كرد
و به ص(»جاى او برتخت پادشاهى نشاندندمحمد را از خراسان بياوردند .)66همان،

كه با مشورت امرا به سلطنت)ق554- 555( شاه بن محمد بن ملكشاهسليمان نيز
يافتند كردند به وي راه نميمي خواص امرا كه با او معاشرت«و چون ده بودش انتخاب

و سلطان ارسالن» امرا از او نوميد شدند...و را بر تخت)ق 555( او را از كار بركنار كردند
ص( ملك نشاندند شاه خطاب به امراي ياغي كه گردن به فرمان سليمان عبارت.)73همان،

و درخواست عاجزانه ادننهاو نمي ملأتقابلاو از ايشان» التماس«به تعبير سلجوقنامهود
: است
شد« ازو استحضار ارسالن به ايشان پيغام فرستادسليمان از مخالفت امرا آگاه كه اگر شما

و متنفر شده و كردار من مستوحش و از آوردن من نادم گشته، بگذاريد چندان نهب ايد
م و آلت پادشاهي كه از و ساز و برگ و به جانب خوزستان رومعدت ؛وصل آوردم برگيرم

ص(»باقي حكم شما راست .)73همان،
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و تبديل سلطانامرا نه وهكه در جاب،تنها در تغيير جايي ديگر مقامات از جمله وزير
داحا و خوارزمشاه يوسف امير،الدين كاشى وزيرآنها فخر؛ندشتجب دخالت مستقيم

ص(ندكرد كناراز كار بر)ق555(شاه حاجب را بدون اراده سليمان .)69همان،

 سلجوقيةكشي امرا در دوروزير
و به اتهامدشمي امراةوزرا به راحتي اسير توطئ هاي مختلف بي آن كه فرصت دفاع از ند

به. رسيدندمي خود را داشته باشند به قتل رغم اين كه در ابوالمحاسن سعدالملك آوي
از جانب،انداختي عليه باطنيان اصفهان به راهآميزعمليات موفقيتق500سال 
.دش القضات اصفهان ابواسماعيل عبيداهللا بن خطيبي به طرفداري از باطنيان متهمقاضي
گري به قتل به اتهام باطنيو انداخته زندان به را او)ق489-511(ملكشاه بن محمد سلطان
ج(درك محكوم ج41همان، صص10؛ ابن اثير، ص، دفت3-4، ).140ري،

الدين محمد بن حسين وزير سلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه ديگر كمالةنمون
دا بود)ق574( كدشتكه سعي و نسقي ايجاد ننر نظام اقطاع نظم و امور ابساماند

د و امرا را حرمت نگاه«او.دهتشكيالت مالي را سامان و دانا بر دقايق امور ملك بينا
و ناننمي صظهيرالدين نيشابوري(»دادمي يكسان با لشكر پارهداشت  ولي در سال.)57،
و به تحريك قراسنقر والي ارانيهةبا توطئق553 اوامراي نظامي ند گرفت تصميم به قتل

راو با تهديد سلطان  :نددرسان به قتلاو
ما« وو امرا به اتفاق استماله نامه به اتابك قراسنقور نوشتند كه اين وزير با استخالف

و محلي نميمي استهزا و كس را وزن از مرغزار سك پيغام به سلطان فرستاد كه .... دهدكند
برردر اين كا و دست محمد خازن به من نفرستيقدم و متحير. ندارم تا سر سلطان مضطر

و دستش جدا كردند. شد و سر قراسنقور به پارس اقدام. عاقبت محمد خازن را بگرفتند
م و و وزارت سلطان به نمود و سلجوقشاه را به ملكي آنجا نصب كرد نكوبرز را بشكست

ص(».عزالملك دادند )57همان،

ا درنقش  سلجوقي حكومتانحالل مرا
نهقدرت و وزرانمايي امرا در اوج قدرت سالطينكه،تنها در دوران ضعف سالطين
واو آنها را به زيادهشتنيز نمود دا -547(سلطان سنجرةدر دور.شتداميخواهي بيشتر

را،كه مورخ)ق513 وپادشاهي مبارك«او و منبع ...سايه، بلندپايه، خداترس منشاء علوم
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و جهان تحت حاكميت اين سلطانمي»...فضائل كه رنگ آرامش به خودفترمي داند
:ندزد بگيرد، امرا دست به طغيان

و باغى شدندو اركان حشم او در مهلت ايا حكومتامراء« و اسباب طاغى و فسحت نعمت م
و اجحاف بيرون و تنعم خويش دست تطاول از آستين جور و تشوق و ترفع و از تفوق

و ستم آغازيدند و بر رعايا ظلم ص(» كشيدند ).46همان،
و دوري از ميادين بزرگ جنگيزياده و خوگرفتن آنها به غارت را،خواهي امرا آنها

 بودندنانو پي نام،نفسي تازهيمانند سلجوقيان ولي با نيروتازه كه مقابل دشمنان در 
جمدكر ناكام .)همان(. اشاره كرد در برابر غزهاسلجوقيان توان به شكستميهلكه از

بهةاز دور در داستان درگيري سلطان.دش پيش كمرنگازنقش وزرا بيش،بعدسنجر
د، مورخ دخالت امرا در تصميميانجام رت سلطان سنجرسنجر با غزها كه سرانجام به اسا

و نزديك ميبهقدم شدنسلطان سلطان سنجر بنا.شدكقدم او به دام اسارت را به تصوير
ت و آب«ييد امرا به انتقام از غزهاأبه اصرار :رفتگذشته به سمت ايشان» از هفت

در« و اطفال خويش را و چون سلطان بدان حدود رسيد زنان و به زارى پيش داشتند
و از هر خانه هفت كنان پيش خوارى تضرع من نقره قبول كردند كه بدهند سلطان باز آمدند

و عنان را به عطاف دادن و غنائم بازخواست گردانيدن  حكومتاما.را برايشان رحم آمد
و تقدير آسمان خالف تدبير ايشان آمد .)49صهمان،(»سلطان پير شده

و ناكامي برايردك سلطان را وادار به جنگيولي امرا ند كه چيزي جز شكست
و نابساماني براي حكومت )3(.شتبه همراه ندااو سلجوقي

ب اربنا و وزير كه در سلجوقنامه، تر ساختار قدرت تعريف دقيقمرا بر خالف سلطان
داو مشخص  حيطةكرد، حدودي از قدرت را تعيين توان براي آنهاميو بهتر شتندتري

دااختيارات نامشخص در. شتندتري و دخالت آنها دقيق نبودن حدود قدرت ايشان
و وزير و رعب،ساحت اختيارات سلطان انگيز از قدرت امرا در ذهن تصويري سيال

.كندمي خواننده ترسيم
بهمي توصيف مورخ از اقدامات امرا كه از آنها بيشتر با اين عنوان نام برده و شود

ق،كندمي درت به اسامي ايشان اشارهن دانشان از به.شتدرت پنهان نظاميان  سببآنها
و اتحاد قبيلهةنيروي پنهاني كه به واسط داقدرت شمشير راحتي به سلطانبه،ندتشاي

ازردكمي تعرض،دديمي امراةكه قدرت خويش را بسته به اراد و سلطان ناگزير  ند
مسركمي وشيپهاي آنها چشمتعرض بنةاي كه در دورئلهد؛ سلطان ابوالفتح مسعود

: داد رخ)ق574(محمد بن ملكشاه 
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با« همجماعت امرا و درخواست مخالفتبر عهد شده بودند برسق صاحب اشتر هاى سلطان
بودمي ناواجب و به حدود اشتر در مرغزارى فرود آمده و. كردند سلطان از همدان شب براند
و آلوده به خواب خوش غنوده؛ز به ايشان رسيدنيمرو اميرىةسلطان در خيم. همه خفته

و چون امرا را از وصول او خبر شد او جمع آمدند همه را عفوبر،ميان لشگرگاه فرود آمد
و از سر گناه ايشان برخاست صص(» كرد .)56-57همان،

تحمورخ با روايت داستان كشته  ريك خواجه نظامشدن عميدالملك كندري به
و هشدار عميدالملك به خواجه در بنيان داالملك بر اينردگذاري سنت وزيركشي سعي

ضامن،تر از آن اتحاد ميان ايشانو مهمساالران كه حضور ديوانه پافشاري كندئلمس
و محد و تالش در حق ايشانو بودود شدن قدرت نظاميان در جامعه مدنيت  توطئه
عكردن همانا خالي و آماده كردن  طلبي براي امراجاهةصرميدان رقابت از حضور وزرا

:نوشت الملكاز زبان عميدالملك خطاب به خواجه نظام،روايناز. بود
و زشت قاعده« و مذموم بدعتي و مكر كردن و غدر اي كه در جهان آوردي به وزير كشتن

ممي.عاقبت آن نيانديشيدي و و ترسم كه اين رسم ناستوده و اخالف كروه مذموم به اوالد
و از آنگاه باز يك وزير به مرگ خود نم تو برسد ص(»ردياعقاب .)24همان،

و خواجه نظامئلمس همين ه كه مورخ از زبان عميدالملك كندري عنوان كرده
در برابر امرا ساالران دهد يكي از داليل اساسي شكست ديوانمي الملك را به آن هشدار

دابر. بودو نظاميان  و تشكيل دستهند با دستهشتخالف امرا كه سعي و بندي هاي رسمي
و قدرت را به رسمي، در مقابل رقباي قدرتمند از جمله ديوانغير ساالران قد علم كنند

رطور كامل در اختيار بگيرند، ديوان و در آأساالران و انسجام وزرهانس ا فاقد تشكل
از بودند ساختار قدرت سلجوقي را به سمت حكومت نظامي،در كنار امرا،رواينو

.نددبرانحصارگرا پيش 

 نتيجه
ةترين منبع فارسي دربارعنوان قديميكتاب سلجوقنامه ظهيرالدين نيشابوري به

و به تعبير اين كتاب امرا، در سلجوقيان، توجه ويژه حكومت و اي به نظاميان تشكيل
اي. دارد حكومتساختار تحول  و گرچه در ن اثر به ديگر نهادها از جمله نهاد خالفت

و سلجوقنامه توجه،شودميسلطنت نيز پرداخته و به امرا دخالت ايشان در تمام امور
و جهتتالش ديوانناكامي  مسساالران در تعديل كههئلدادن به قدرت ايشان اي است
.حاضر به آن پرداخته استةمقال
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اكه به كمك سلجوقي حكومت و قبايل تركمان سلجوقي به وجود آمده شمشير مرا
بهيانقش ويژهو آمدهيك حكومت نظامي به شمار در اصل،بود و امرا براي نظاميان

مسشدميقدرت قائل در مناسباتثرؤم گروهيعنوان  بئ؛ اين وهله ويژه در ارتباط
و استقرار قدرتساالري بر سر شكلبرخورد نظاميان با نهاد ديوان تري نمود جدي گيري

.دركمي پيدا
حكومت سلجوقيان را به عنوان دارد، ديرينهةساالري كه در ايران سابقنهاد ديوان

و غيريك حكو و تعامل با اين، بومي پذيرفتهمت نظامي و حكومتضمن همكاري
ب و جهته مشروعيت بخشيدن به آن، درتعديل چارچوبي تعريف دادن نيروي نظاميان

،روايناز.دبهره بگيري متمركز حكومتاز قدرت ايشان در جهت ايجادات پرداخت شده
ب و تدبير ديوانروزير بنا ايجاد مدنيت اساسي عاملستتوانمي داشتن دانش سياست

و تحديد قدرت نظاميان  .شود تلقيدر جامعه
بگرچه ديوان و الملك تالش زيادي براي تبديل حكومت ويژه خواجه نظامهساالران

و شمشير انجام دادندنظامي سلجوقي به حكومتي تمام و پيوند قدرت تدبير ،شمول
و ائتالف خواهي امرا،زياده و غيردر گروهآنها پيوستن  نداشتنو اتحادرسمي هاي رسمي
و انحصارگرايي امراتكةزمين،ساالران با يكديگرديوان قدرتةعرص،هفراهم كردرا تازي
و ديوانپيش بر وزرازرا بيش .بوده ساالران تنگ نمودا

 نوشتپي
و از مقدمان هر يكي طرفي نامزد شدند«.1 برادر مهتر چغربيك. بعد از آن واليت تقسيم كردند

و واليت  و موسي يبغو به زمين خاور و مرو را دارالملك ساخت داوود بيشتر خراسان را طمع كرد
و كابلست و سجستان و اسفزار و حدود هرات و قاورد پسر بست ان چندان كه توانست منصوب شد

و طغرل بيك بلند همت  و حوالي قهستان مقرر شد و نواحي طبس مهين چغربيك را واليت كرمان
و  و ابراهيم ينال كه از طرف مادر برادرش بود، پسر برادرش ياقوتي بود، عزيمت جانب عراق كرد

ا و مالزم طغرل چون شهري را مستخلص.و بودندقتلمش ابن اسرائيل پسر عمش هر دو مصاحب
و ابراهيم ينال را به همدان  و طبرك به دست ايشان افتاد آن را دارالملك خويش ساخت كرد
و الب  و دامغان با ساير واليات و قتلمش را به واليت جرجان و زنجان و ياقوتي را به ابهر فرستاد

ب و مالزم خدمت او ).18ص ظهيرالدين نيشابوري،(،».ودارسالن محمد پسر چغربيك برادرزاده
و.2 و ابراز نگراني از سپاه يكدست را»يك جنس«خواجه با برشمردن و نامتجانس ، سپاه تركيبي

و قومي محمود غزنوي و از سپاه ناهمگون كه از چند جنس لشكر داشتي ...«سپاه آرماني مي خواند
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و ديلم و غوري و هند و عرب و خراساني صالملك طوسياجه نظامخو(» چون ترك ، به عنوان)136،
و نمونه سپاه ياد مي و الگو و پيشگيري از كودتا و تالش بين آنان و ايجاد رقابت خيانت را از كند
ميميمحاسن چنين سپاهي بر و چون لشكر همه از جنس باشند، از آن خطرها«: گويدشمارد

و تخليط كنند و سخت كوش نباشند هيچ گروه از بيم يكديگر از جاي خويش ...«و) همان(».خيزد
و اگر روز جنگ بودي هر  و نخفتندي، نيارستندي جنبيد، تا روز به نبرد يكديگر پاس داشتندي

و جنگي هر چه سخت و ننگ بكوشيدندي فالن«تر بكردندي تا كسي نگفتي كه جنس از جهت نام
و همه در آن كوشيدندي كه از يك -137صص،همان(».ديگر به آيندجنس در جنگ سستي كردند

136.(
از«.3 و اغلب خلق و قومى از غوزان در شهر كشيدند، چون ايشان را خبر شد به يكبار حشر آوردند

و غوزان تيغ و اطفال به مسجد جامع گريختند و مرد و چندان مردم را در مسجد زن ها كشيدند
شب. بكشتند كه كشتگان در ميان خون ناپيدا شدند درآمد مسجدى برطرف بازار بود كه آن چون

و قبه عالى داشترا مسجد مطهر مي مقرنس به چوب. گفتندى دو هزار مرد در آنجا نماز گزاردندى
و جمله ستون و لمعو مدهون و مدهون آتش در آن مسجد زدند و شعلهاش مذهب ها چندان ها

و نهب مي و دستگير تا چند روزكارتفاع گرفت كه جمله شهر روشن شد تا روز غارت و اسير ردند
و چون ظاهر چيزى نمانده بود در نهان  و همه روز بامداد به غارت اعاده نمودندى بردر شهر بماندند

و سرايخان و ابنيه و ديوار سفتند ميها ميها خراب و اسيران را شكنجه و خاك در كردند دادند
بودهان ايشان مي ميكردند تا اگر جائى دفين كرده ميد و اگرنه به زخم آسيب شكنجه نمودند

و روز در چاه ميمردند و كهريزهاي كهن نماز شام كه غوزان از شهر برفتندى بيرون. گريختندها
و تفحص احوال خود مي و همسايگان را هرجا جمع شدندى كردند تا غوزان چه فساد آمدندى

و چند هزار دينار در شمار نيايد كه در آن چند روز چند هزا- اند كرده ر آدمى به قتل آمده بودند
و جائى برمردم زيان و محمد كه مثل عبدو خسارت كرده الرحمن اكاف كه مقتداء مشايخ عالم بود

و كادم دسنى كه چندين سال  و خراسان بود به زخم شكنجه بكشتند يحيى كه پيشواى اهل عراق
و منبع احكام دينى بوده به خاك تي همان،(» ره بياكندند، بركسى ديگر چه ابقامطلع علوم شرع

).50ص
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