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  سپاسگذاري 
گذاري آنها بر امكان ادارة مستقل شهر در دورة  مختلف مناصب شهري و ميزان تأثير وجوهمطالعة 

و ميزان  مختلفي از زندگي وجوه ،رسيدن به پاسخ آن طول راهدر بود كه  اي دغدغهسلجوقي، 
، اگرچه من را براي مدتي فراز و فرودهاي اين تجربه. تجربه كردمبر امكان زيستن را تأثيرگذاري آنها 

در  چيره شوم و فرودهاتوانستم بر آن فراز و ام بازداشت، اما سرانجام  طوالني از پرداختن به دغدغه
  . ام به چنين روزي برسم پي پاسخ مسأله

ز هر كسي سپاسگذار استاد راهنماي يش اپژوهش را به اين مرحله برسانم، پ براي اينكه بتوانم اين
فر هستم كه نه تنها در تمام مراحل انجام كار با نظرات  آقاي دكتر شهرام يوسفيب جنا بزرگوارم،

. همواره قوت قلبي در شرايط سخت بودند ،با سخنانشانارزشمندشان مرا راهنمايي كردند، كه نيز 
آقاي دكتر احسان اشراقي جناب همچنين بايد مراتب سپاسگذاري خود را از استاد مشاور ارجمندم 

دوستان خوبم در دانم از  مي شايستهدر اينجا . هاي ايشان بهره بردم، اظهار دارم كه از راهنمايي
به من دريغ  يارينهايت تشكر را داشته باشم كه از هيچ  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

منشĤت «ي خود را از ها نويس دستو  هاي تايپ شده فايلطبع كه  خانم پروانه نيكسركار  :نكردند
اعظم دكتر خانم سركار  .گذاشتند ، در اختيار منبه انتشار آن دارندكه بنا  ،»ديوان سالطين ماضي

خانم سركار و  مرا ياري رساندند صبورانه ،كار پيش آمداز  يرياحي كه در مشكالتي كه در مراحل
  .رة بسيار بردمبههاي دلسوزانة ايشان  كمك از كه نيا فريبا كاظم

 مادي و معنوي آنهاهاي  م كه بدون حمايتام به ويژه مادر و خواهرم، سپاسگذار خانوادهاز  ،در آخر
          .نمود بعيد ميحاضر پژوهش به سرانجام رساندن 
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  :چكيده
در تاريخ ايران به دليل بروز تحوالت عميق سياسي و اجتماعي ) ق. هـ 590 -447(دورة سلجوقيان 

هاي مهم تغييرات اجتماعي اين دوران به  از جمله عرصه. از ابعاد مختلفي در خور مطالعه است
گي قلمرويي كه زيرا به دليل گسترد. شود تحوالت نهادها و تأسيسات شهري اين دوران مربوط مي

هاي كشورداري و روابط دروني مناسبات قدرت در نزد اين  راندند و شيوه سلجوقيان بر آن حكم مي
اي از رشد و تكامل  نمودن دوره  حكومت، در شهرهاي مختلف قلمرو آنان شرايط مناسبي براي تجربه

در اين ميان نقش  .اجتماعي متناسب با اداره امور محلي آن شهرها بدست آمد - نهادهاي سياسي
زيرا از يك . نخبگان محلي كه در امور مديريتي و اجرايي شهرها مشاركت داشتند قابل مطالعه است

جوامع شهري به حكومت سلجوقيان محسوب  هاي وصل كنندة سو نخبگان محلي به عنوان حلقه
شدند و از سوي ديگر نقش و كاركرد آنان به عنوان متصديان مقامات مختلف در شهرها نشانگر  مي

در پژوهش حاضر بررسي نقش، . مستقل آن جوامع بود برخورداري جوامع از امكان ادارةميزان 
  .قرار داردوظايف و كاركرد مناصب شهري در دورة سلجوقيان مورد نظر 

  
   دورة سلجوقيان، مناصب شهري، نخبگان محلي، رئيس، عميد، عامل، شحنه: كليد واژگان



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول 
  كليات طرح پژوهش
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 کلیات طرح پژوهش. 1

 :ه پژوهشمسأل .1-1
یکپارچگی سیاسی حکومت سلجوقی و دوران ثبات و آرامش جامعة ایران، بعد از مرگ خواجه نظام 

، به پایان رسید و با منازعاتی که بر سر (هـ ق 584)سلطان ملکشاه سلجوقی الملک طوسی و 

های دائمی که از جانب  گرفت و همچنین لشکرکشی ملکشاه میان فرزندانش درجانشینی سلطان 

گسترش  نظامی و -شد، دوران کشاکش سیاسی سالطین و ملوک سلجوقی علیه یکدیگر انجام می

اما، شکل ادارة حکومت سلجوقی که در آن گرایش به واگذاری اقطاع،  .ناامنی در جامعه آغاز شد

ای که بخش بزرگی از قلمروی سلجوقی به شکل اقطاعات  ا کرد؛ به گونهامری رایج بود، تداوم پید

صاحبان اقطاعات که تا حدی . واگذار شد و دیگر در حوزة اختیارات حکومت مرکزی قرار نداشت

رفتند  در نواحی واگذار شده، اختیار عمل داشتند، فرستادگان حکومت مرکزی در آن نواحی بشمار می

از سوی دیگر در دورة . بود تا مأموران مالی و نظامی جهت اقطاع خود بگمارند و از آنها خواسته شده

هرها که از نیمة قرن چهارم هـ ق و تحت تأثیر شدر اقتصادی ثبات و آرامش جامعة ایران، شکوفایی 

بود، تأثیر بسزایی بر جایگاه و نقش سیاسی،  کاالیی آغاز شده ای و تولیدات خرده رشد مناسبات سرمایه

کنندگان کاال بودند،  های شهری دورة سلجوقی که صاحبان سرمایه و تولید تماعی و اقتصادی گروهاج

امری که موجبات بازتعریف و بازسازی مناسبات و سازمان قدرت سیاسی را در راستای . گذاشت

خواهانة جامعه توسط حاکمی عادل و  های شهری که خواهان اداره و هدایت خیر گرایشات گروه

. باشد، فراهم کرد ها را داشته اجتماعی آن گروه -ند که توانایی تشخیص و تأمین منافع سیاسیقدرتم

به صورتی که حکمران و عوامل حکومت مرکزی توانستند، نظارت و هدایت بیشتری بر مناسبات 

 .   مالی، روابط حقوقی و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی اعمال کنند

این مناصب . گیرد مورد بررسی قرار می( نهشِح -عامل -رئیس)ری در پژوهش حاضر سه منصب شه

یکم اینکه از جانب حکومت مرکزی . از سه جنبه در جامعة شهری دورة سلجوقی حائز اهمیت بودند



 

 

شدند دوم اینکه با ادارة شهر و سامان دادن به امور مالی و برقراری امنیت اقتصادی و  منصوب می

. های شهری بودند در ارتباط تا حدی مستقیم با گروهشتند و سوم اینکه اجتماعی محلی سر و کار دا

های ارتباطی  زد که به عنوان حلقه رقم  ای سه ویژگی مزبور، موقعیت این مناصب شهری را به گونه

 .    میان جامعه و حکومت مرکزی قرار گرفتند

ی سلجوقی بیش  ری در دورهبا توجه به این که نقش و کارکرد صاحبان مناصب و مقامات شهحال، 

است، آیا این امر تحت تأثیر تحوالت جاری در ساختار سیاسی  از ادوار پیش در منابع انعکاس یافته

سلجوقیان و گرایش به واگذاری اختیارات بیشتر به نمایندگان خود در شهرها بود و یا اینکه به 

 گشت؟ می  تحوالت درونی در ساختار شهرها باز

 

 :پژوهشؤاالت س .1-2
  :شود شد، سؤاالت پژوهش چنین مطرح می ای که در باال شرح داده بر اساس مسأله

  ها بودند؟ سلجوقیان کدام مناصب اصلی شهرهای دورة (الف

 نقش و کارکرد اصلی هر یک از مناصب شهری چه بود؟ (ب

های  ر کانوننقش و کارکرد هر یک از مناصب شهری تا چه اندازه نشانگر رشد نهادهای محلی د (ج

 شهری آن دوران بود؟

 

 :های پژوهش فرضیه. 1-3
 :باشد مفروضات پژوهش حاضر به شرح زیر می

منصب : شد خالصه میصب مربوط به ادارة شهر در منا سلجوقی،مناصب اصلی شهرهای دورة  (الف

کار  و کنندة مناسبات اداری شهر بود، منصب عامل که با امور مالیاتی شهر سر رئیس که هماهنگ

 . که امور نظامی شهر بر عهدة او بود شِحنه داشت و منصب 

حقق امر اداره و حفظ منافع رعایا، نقش و کارکرد اصلی هر یک از مناصب مورد نظر در راستای ت (ب

 .ها، حفظ نظم و امنیت در جامعه شهری استوار بود جمع آوری و هزینه کرد مالیات

 فزایش نقش نخبگان محلی در ادارة امورر شهرها نشانگر ایس داهمیت یافتن موقعیت و نقش رئ (ج

همچنین، فعالیت منصب عامل تحت نظارت حکومت مرکزی و به عنوان آخرین حلقة . بود شهری

گیری نظارت و هدایت حکومت مرکزی بر  نظام مالی که در ارتباط با رعایا قرار داشت نشان از شکل



 

 

نیز، نشانگر رشد موقعیت این منصب در  شِحنه نصب متحوالت در .  مناسبات مالی شهرها داشت

 .برقراری نظم و امنیت در شهر و واگذاری بخشی از اختیارات حکومت به این منصب بود

 

 :مباحث نظری پژوهش. 1-4
در پژوهش حاضر، رویکرد نظری که برای شناخت تأثیر مناصب شهری در رشد نهادهای محلی در 

های پیرامون  هایی از مجموعه نظریه برداشتاست، بر اساس  اذ شدهکانوهای شهری دورة سلجوقی اتخ

رفتاری است که در یک زمینة « نقش». در حوزة علوم اجتماعی استوار است« کارکرد»و « نقش»

ها از آن انتظار دارند، تحقق  یابد و به وظایفی که سایر نقش با ایفای آن توسط فرد معنا میاجتماعی و 

های دیگر به آن پاسخ داده  ک نقش دارای حقوقی است که از جانب نقشهمچنین، ی. بخشد می

عالوه بر این، هر . توان حقوق یک نقش را وظایف نقش دیگر دانست به عبارت دیگر می. شود می

ها در به  این در حالیست که این ویژگی. پذیرد های فرد ایفا کنندة آن نقش تأثیر می نقش از ویژگی

 . باشد میآن نقش مؤثر  انجام رسانیدن وظایف

های گوناگون بر عهدة  که انتظام نظام اجتماعی در یک جامعه و در شرایط و موقعیت آنجاییاز 

بررسی . گردد هاست، تحقق وظایف یک نقش موجب پیدایش رضایتمندی در نظام اجتماعی می نقش

ا را نمایان ساخته، ه ها و وظایف یک نقش، چگونگی پیوند و ارتباط آن نقش با سایر نقش ویژگی

از سوی دیگر، سهم هر نقش در دوام جامعه با مطالعة .  دگرد کارکردهای آن نقش را آشکار می

ف و منظور از کارکرد آشکار، نتایج وظای. شود پذیر می کارکردهای آشکار و پنهان آن نقش امکان

نهان، اما، به نتایجی گفته کارکرد پ. است شناخته شده و مورد انتظار هایی است که برای نقش فعالیت

ای از روابط و  ها، که مجموعه همچنین، شبکة هماهنگ نقش . شود که، نقش از آن آگاهی ندارد می

ها باعث استحکام جامعه  های مشترک آن نقش هاست، به همراه اهداف و ارزش مناسبات میان نقش

 .گردد می

ی آن کارکردهای آن مناصب به عنوان در رویکرد این پژوهش، شناخت وظایف مناصب شهری و در پ

های جامعة دورة سلجوقی که هر یک دارای ویژگیهای خاص خود بودند، سهم هر منصب را در  نقش

به عبارت دیگر، با مطالعة وظایف و کارکرد هر یک از مناصب شهری . کند دوام جامعه نمایان می

و حفظ  های شهری آن دوره در کانونتوان میزان تأثیر گذاری آن منصب در رشد نهادهای محلی  می

مند پیرامون  ای نظام توان مطالعه بدین ترتیب، با چنین رویکردی می. را تبیین کرد آن نظام شهری

                                                        
1. Biddle, Bruce J. «Role Theory». pp. 2415 – 2416.  

  .547و  544شناسی، صص  جامعه گیدنز،.  



 

 

انجام داد و به شناخت سهم آنها در رشد نهادهای  مناصب شهری، وظایف آنها و کارکردهایشان

 . محلی نائل آمد
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ای ایرانی واقع در قلمروی سلجوقیان را که به شکل نسبی بر کل فالت ایران پژوهش حاضر، شهره

هـ  495هـ ق تا سال  555کردند و در دورة حکومت آن سلسله در ایران، یعنی از سال  حکمرانی می

های تاریخی در مورد برخی از مناصب شهری مانند منصب  که داده از آنجایی. گیرد میق را در بر 

بود و نیز از  تر افزونبه نسبت شهرهای ایران  ،در عراق و به ویژه شهر بغدادعمید و مقام  شِحنه

رسد  نیز تسلط داشتند، به نظر می عراقبر  ،در این دوره به هر حال سالطین سلجوقی که آنجایی

عملکرد  شناختبتواند به بغداد، شهر محدوده و باالخص در عملکرد مناصب شهری در این شناخت 

شهر بغداد نیز و عراق پژوهش پیش رو در از این رو، . کمک کنددر شهرهای دیگر نیز آن مناصب 

 . مورد توجه قرار گرفت

شناخت سه منصب از مناصب شهری در دورة سلجوقی، آن مناصب را مورد مطالعه  این پژوهش با

 .قرار داده و به مناصب دینی که در شهرهای آن دوره حضور داشتند، نخواهد پرداخت

بخش اخیر خود به دو .  نظامی و ایالتی بود ،شامل سه بخش کشوری انکیالت سیاسی سلجوقیتش

و مناصب مورد نظر پژوهش حاضر نمایندگان بخش کشوری  شد بخش کشوری و نظامی تقسیم می

که  آنجایی از.  بودند( شِحنه)و نمایندة بخش نظامی این تشکیالت ( رئیس و عامل)تشکیالت ایالتی 

شد بیشتر از عامل و  محلی منصب رئیس نسبت به شهری که به ریاست آن منصوب میگرایشات 

بود، شاید شایسته آن باشد که منصب رئیس را تنها از آن جهت نمایندة تشکیالت ایالتی بدانیم  شِحنه

 . دار انتصاب از جانب سلطان بود که مشروعیت سیاسی خود را وام

را بر عهده داشتند و از حکومت مرکزی و یا والی انتظار  ادارة شهر شِحنهمناصب رئیس، عامل و 

ها برای سامان دادن به امور یک شهر، افراد مستعد را جهت واگذاری این  رفت که در نخستین گام می

ها، وظایف و  با توجه به ویژگی.  های مربوط به آنها، منصوب نمایند مناصب و برپایی دیوان

تا حدی رسد این مناصب، از یک سو در ارتباط  ، به نظر میشِحنه کارکردهای مناصب رئیس، عامل و 

                                                        
     -5 ساالری در عهد سلجوقی، صص کلوزنر، دیوان.  

   و    ، صص همان . 

  .78، ص اتابک جوینی، .  



 

 

و نیز با همکاری با سایر مناصب   مستقیم با رعایا قرار داشتند و از سوی دیگر با همکاری با یکدیگر

، توانستند صورتی مستقل از ادارة شهر ارائه دهند که در آن، تحصیل  شهری مانند مناصب دینی

بدین ترتیب قلمرو . دش میکزی و ترفیه رعایا، هر دو در کنار هم حاصل عایدات جهت حکومت مر

 . باشد سه منصب مذکور در شهرهای ایرانی دورة سلجوقی میمطالعة  ،پژوهش حاضر
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دهند، این امر  ای دربارة مناصب شهری به دست می که منابع دورة سلجوقی اطالعات پراکنده از آنجایی

همچنین با توجه به شرایط خاص . رود شکالت پژوهش در حوزة مناصب شهری بشمار مییکی از م

اسناد موجود که . است موانعی بر سر راه مطالعة آن اسناد ایجاد شده ،اسناد دیوانی دورة سلجوقی

اند، با هدف آموزش نحوة نگارش  های صادر شده ها و حکم های رونویسی شده از اصل فرمان نسخه

. است ها هدف جامع اسناد نبوده اند و بنابراین حفظ فرمان انی به دبیران مبتدی تدوین شدهفرمان دیو

بودند،  صادر شده آنهاها خطاب به  ها و یا نامه بدین ترتیب وی لزومی برای حفظ نام افرادی که فرمان

مر ابعادی از پژوهش این ا. باشند ها فاقد نام می فرمان و نامه ،چنانکه در بسیاری از موارد .است ندیده

در مواردی نیز جامع اسناد، آنها را . گذارد دربارة مناصب شهری را همچنان برای پژوهشگر تاریک می

فارغ از اینکه  ه،نمود فرمانی را به فرمان دیگر متصل دیگر است و یا در مواردی  خالصه و کوتاه کرده

رچه این مشکالت، موانعی را بر سر راه اگ. اند آن دو فرمان از نظر محتوایی به هم مرتبط نبوده

رسد که در حوزة  است، اما به نظر می کرده ها و فهم عملکرد مناصب شهری ایجاد  شناخت ویژگی

. است وظایف مناصب شهری و روابط آن مناصب با یکدیگر، دخل و تصرف کمتری صورت گرفته

در چند فرمان مختلف که هر کدام  چنانکه مقایسة وظایف هر منصب و رابطة میان آن با مناصب دیگر

                                                        
در راستای تحصیل عایدات و ادارة  شِحنه ، بر همکاری منصب رئیس، عامل و بود ای صادر شده در فرمانی که جهت واگذاری عمل ناحیه.  

بود، به همکاری این  صادر شده شِحنه همچنین در فرمان دیگری که برای تفویض منصب . 59میهنی، آیین دبیری، ص . است ر تأکید شدهشه

 در 4به سندهای شماره  ها برای مالحظة تفصیل این فرمان. 85همان، ص . است آن اشاره شدهو ادارة  شهر تأمین امنیت جهتسه منصب 

  . دکنیم مراجعه پیوست دوم و پیوست سو

 شِحنه بود، از منصب رئیس و منصب  عمید ضیاء الدین صادر شده تولیت دیوان اوقاف گرگان به خواجةدر حکمی که جهت تفویض نیابت  . 

کی از همچنین در فرمان دیگری که در سفارش ی.  4، ص  اتابک جوینی، . بود که با نایب متولی اوقاف همکاری نماید خواسته شده

بود تا جهت عقد  ائمه و خطاب به رؤسا، عامالن و شحنگان ممالک عراق، خراسان و ماوراءالنهر و غزنه صادر شد، از آن مناصب خواسته شده

منشأت دیوان سالطین طبع،  نیک. نهایت همکاری را نمایندبا آن امام  ،ها مجالس نظر و عطا، علوم شرعی و وعظ و تذکیر در آن سرزمین

 .     مکتوب  ماضی،



 

 

در یکی از مجموعه سندهای این دوره موجود است، یکسان بودن وظایف هر منصب و رابطة آن 

 . کند های مختلف به طور نسبی تأیید می منصب با مناصب دیگر را در فرمان
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، مفاهیمی «دار اقطاع -والی»و « نخبگان محلی»، «های شهری گروه»در پژوهش حاضر، سه عبارت 

 .پردازیم در اینجا به تعریف این مفاهیم می. باشند هستند که نیازمند توضیح می

و صاحبان تولیدات خرده ( قشر بازرگان و تاجر)پولی های  ؛ دارندگان سرمایه«های شهری گروه»

در جریان رشد و  قمری بودند که از نیمة قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم هجری( ور قشر پیشه)کاالیی 

 کنندگان تکامل بخش تجاری در شهرها و شکوفایی بخش تولید خرده کاالیی، به یکی از تأمین

در این . گذاری بر قدرت سیاسی را پیدا کردند های عمومی حکومت تبدیل شده و امکان تأثیر هزینه

های کوچرو و  نار گروههای شهری به عنوان یکی از مبانی اجتماعی قدرت سیاسی در ک دوره، گروه

 .   های وابسته به اقتصاد زراعی در تعدیل معادالت درونی حکومت نقش داشتند گروه

که متمول و گسترده بوده و . رفتند های محلی یک شهر بشمار می گروهی از خاندان؛ «محلی نخبگان»

نی، تسلط نسبی خود های طوال ها برای دوره این خاندان. داری، تجاری و دینی داشتند گرایشات زمین

ها که قدرت سیاسی و دینی  خاندان این.  نمودند کردند، اعمال می را بر شهری که در آن زندگی می

شهر را در انحصار خود داشتند، در غالب موارد، به اتصال مصاهرت در درون خود و میان یک 

های محلی که دبیران و  نشایان ذکر است که خاندا.  دادند خاندان با خاندان دیگر تمایل نشان می

 . 5شدند، از نخبگان محلی نبوده و تنها پیشینة دبیری داشتند ها برگزیده می منشیان از آن خاندان

از سوی دیگر، . رفت مرکزی در یک ایالت بشمار می ؛ والی نمایندة حکومت«دار اقطاع -والی»

بود، اما وی نمایندگی  ذار شدهای از سوی حکومت مرکزی به او واگ دار فردی بود که ناحیه اقطاع

در مواردی، والی اقطاعاتی از سوی حکومت . سیاسی از جانب حکومت مرکزی در آن ناحیه نداشت

دار ناحیة  ماند، بلکه اقطاع نمود و بدین ترتیب نه تنها والی یک ایالت باقی می مرکزی دریافت می

دار برای یک نفر والی کاربرد  قطاعا -در چنین شرایطی اصطالح والی. رفت دیگری نیز بشمار می

 . شتدا

 

                                                        
  .   و  5  ، صص «های میانه تاریخ ایران تأملی در مقوله شکل شهر و مناسبات شهرنشینی در سده»فر،  یوسفی.  

2. Bulliet, The patricians of Nishapur, pp. 20. 
3. ibid, pp. 26. 
4. ibid, pp. 64-65. 
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هایی که دربارة مناصب شهری دورة سلجوقی، بر اساس اسناد و منابع انجام  به طور کلی پژوهش

رسد پراکنده بودن  میبه نظر . است شده، به شرح هر آنچه مرتبط با مناصب شهری بود، پرداخته

های کلی وظایف آن مناصب به مناصب  در منابع این دوره و شباهتمربوط به این مناصب  اطالعات

های صادر شده جهت تفویض آن مناصب در این دوره وجود داشت،  باالدستیشان که در فرمان

های خرد ساختار اداری حکومت سلجوقی، به نحوی  موجب شد تا این مناصب تنها به عنوان بخش

عه قرار گیرند و آن جنبه از نقش آنها که به ادارة جامعة مختصر و در حاشیة مناصب دیگر مورد مطال

 . گشت، مغفول بماند شهری دورة سلجوقی بازمی

لمبتون بیشترین امعان نظر را به مناصب . اس. ک. از میان پژوهشگران تاریخ دورة میانة ایران، آن

« تاریخ ایران» کتاب در ،«ساختار درونی امپراتوری سلجوقی»چنانکه در فصل . است شهری داشته

را که بر عهدة آنها بود،  وظایفیاین مناصب را مورد مطالعه قرار داده و  ، پژوهش دانشگاه کیمبریج

تبیین  به عنوان آخرین سطوح دیوانساالری در دوره سلجوقی لمبتون این مناصب را. است برشمرده 

ی حکومت سلطان سنجر در کتاب ای که دربارة ساختار ادار چنین این پژوهشگر، در مقالههم.  کند می

، به بررسی مناصب  است منتشر شده«  پایه اسناد  زمامداری سنجر بر»با عنوان  و« سلجوقیان»

این . است بود، پرداخته آوری شده جمع  تفویض آن مناصب در مجموعة  های شهری که فرمان

و سلطان ( هـ ق  44 -  4. حک) لطان سنجرسهای صادر شده از دیوان  مجموعه که شامل فرمان

رفته و وی با است، مبنای پژوهش لمبتون قرار گ( هـ ق 455 -9 4. حک)بن محمد  مسعود

است تا با بررسی مناصب شهری این دوره، شناختی کلی از نظام  ها کوشیده گیری از این فرمان بهره

که در « شهرها»مدخلی با عنوان لمبتون همچنین در  .دست دهداداری حکومت سلطان سنجر به 

«Encyclopaedia Iranica» ،را در طول تاریخ ایران بعد از اسالم مورد  مناصب شهری منتشر شده

ای از تاریخ میانة ایران  به اجمال به مناصب شهری دورة سلجوقی به عنوان دوره مطالعه قرار داده و

                                                        
 .79  - 5 دانشگاه کیمبریج، صص  بویل، تاریخ ایران؛ پژوهش . 

های لمبتون دربارة تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران  ای از پژوهش نیز که مجموعه« سیری در تاریخ ایران بعد از اسالم»این بررسی در کتاب  . 

ایران  لمبتون، سیری در تاریخ. است منتشر شده کند، عیناً در دورة میانه است و سیر تحوالت اجتماعی و اقتصادی را تا دوران معاصر دنبال می

 .99 -9بعد از اسالم، صص 

 : است منتشر شده( .B.S.O.A.S)اصل این مقاله در بولتن مدرسه مطالعات آسیایی و آفریقایی  . 

Lambton, A. K. S. (1957), «The Administration of Sanjar’s Empire as Illustrated in the Atabat al-Kataba». London; 
Bulletin of the school of Oriental and African Studies. vol. 20. pp. 367-388. 

باشد،  شناس دربارة روی کار آمدن و حکومت سلجوقیان می ای از مطالعات مستشرقان ترک ترجمة این مقاله در کتاب سلجوقیان که مجموعه

 .  55  -5  باسورث و دیگران، سلجوقیان، صص . است به چاپ رسیده



 

 

که به منصب شِحنه  «Encyclopaedia of Islam»لمبتون در مدخلی دیگر در .  است پرداخته

ها و وظایف این منصب در دورة سلجوقی، شِحنه را مورد  اختصاص یافته، با توجه خاص به ویژگی

  . است بررسی قرار داده

مناصب شهری دورة سلجوقی را مورد توجه قرار  باسورث نیز کلیفورد ادموندعالوه بر لمبتون، 

« سلجوقیان»که در کتاب « ت دیوانی، اجتماعی و اقتصادیتشکیال»در فصلی با عنوان . است داده

با آنچه  تا حدی محتوای آنکه  نماید می این دورهاشاراتی به مناصب شهری باسورث  موجود است،

در  همچنین وی، به صورت جداگانه، . یکسان استدهد،  لمبتون در تحقیقات خود به دست می

،  به منصب رئیس اختصاص یافتهکه «Encyclopaedia of Islam» در مدخلی  بخش دوم

 .5است های این منصب را در شرق جهان اسالم به اجمال شرح داده ویژگی

 The patricians of» کتاب ، ریچارد بولیت نیز در های لمبتون و باسورث پژوهش به غیر از

Nishapur» ر مورد برخی از مناصب شهری مانند رئیس و بویژه مناصب دینی را در شهر نیشابو

بولیت از منظر گرایشات محلی صاحبان مناصب شهری مانند وابستگی آنها به . است مطالعه قرار داده

رفتند، به بررسی قدرت سیاسی آن  های متمول، قدیمی و مهم شهر بشمار می نخبگان محلی که خاندان

 . است نخبگان در شهر به عنوان واحدهای اجرایی شهری، پرداخته

ها و مطالعاتی که تا به حال دربارة مناصب شهری در دورة سلجوقی صورت  رسیبدین ترتیب، بر

اهمیت پژوهش حاضر در شناخت سه . اند است، به نحوی مستقل به این مناصب نپرداخته گرفته

ر دورة سلجوقی را بر عهده به عنوان مناصبی است که ادارة شه( شِحنه -عامل -رئیس)منصب 

پژوهش بر آنست تا با بررسی وظایف و کارکردهای این مناصب میزان از سوی دیگر، این  .داشتند

 . دهد نشانتأثیرگذاری آنها را بر رشد نهادهای محلی در جامعة شهری دورة سلجوقی 

   

 :روش اجرای پژوهش. 1-9
در مرحلة نخست، مطالعة . است تاریخی بهره گرفته شده -برای انجام پژوهش حاضر از روش تحقیقی

انجام گرفت و اسامی ، ندبود ای شناسایی شده سناد مرتبط با موضوع که در جستجوی کتابخانهمنابع و ا

                                                        
1. Lambton, «Cities», pp. 603- 623.  
2. Lambton, «Shihna», pp. 437- 438.

 :است منتشر شده encyclopaedia of islamدر  saldjukidsذیل مدخل  بخشیالب اصل این بررسی در ق.  

Bosworth, C.E., « Administrative, social and economic History».The encyclopaedia of Islam. vol VIII. pp. 953-959. 

  .    47   -   آژند، سلجوقیان، صص. است در کتاب سلجوقیان به چاپ رسیده های آن و بخش ترجمة این مدخل

4. Bosworth, «Ra’is», p. 403.  



 

 

در مرحلة دوم، از اطالعات مربوط به مناصب شهری در منابع و . مناصب شهری استخراج گردید

ها اختصاص پیدا کرد و طی آن امکان فهم  مرحلة سوم، به پردازش داده. برداری شد ها یادداشت فرمان

در مرحلة چهارم مطالب پردازش شده در قالب فصول . ساختار عملکرد مناصب شهری بوجود آمد

 . مختلف پژوهش حاضر تألیف شد

 

 :ها نگاهی به منابع، اسناد و پژوهش. 1-11
سندهایی نیز در   اند، مجموعه عالوه بر منابع تاریخی که به شکلی پراکنده به مناصب شهری پرداخته

. باشد های صادر شده از دیوان سالطین سلجوقی و یا نمایندگان آنها می فرمان دست است که شامل

که مشتمل بر برخی از  بود، از آنجایی ها که جهت تفویض مناصب شهری صادر شده این فرمان

پرداخت،  ها و وظایف مناصب شهری بود و نیز به چگونگی رابطة آن مناصب با یکدیگر می ویژگی

همچنین پژوهشگران معاصر،  .کردختلف مناصب شهری را به طور نسبی فراهم امکان شناخت ابعاد م

اند، اما تألیفات ارزشمندی  اگرچه از منظری متفاوت از منظر پژوهش حاضر به مناصب شهری پرداخته

در اینجا بر آنیم تا به بررسی منابع و مجموعه سندهای این دوره که . اند در این حوزه به دست داده

 . است، بپردازیم مناصب شهری است و نیز تألیفاتی که دربارة آن مناصب تحریر شدهمرتبط با 

  

 :منابع. 1-11-1

 .پردازیم می ،پژوهش حاضر بر آنها استوار است بنیانکه در اینجا به منابعی 

 

 تاریخ بیهقی (الف

دبیری در دربار وی منصب . حسین بیهقی است بن  محمد  اثر ارزشمند ابوالفضل « تاریخ بیهقی»تاب ک

ق صاحب دیوان رسالت نیز  هـ 555 تا  55های  سالداشت و در میانة ( ق هـ  48 -77 )غزنوی 

 .  شد

در نیشابور، در  تعلمآمد و بعد از   دنیا آباد بیهق در خراسان به ق در حارث هـ 84  بیهقی در سال

دان بونصر ی رسید و از شاگربه منصب دبیر(  هـق   5متوفی ) سلطان محمود غزنوی دیوان رسالت 

ای رسید که  مشکان به درجه   نصر شاگردی بو بیهقی در مقام. مشکان، صاحب دیوان رسالت، گردید

                                                        
- 55)سبکتگین   بن محمود  الرشید عبد  منصور ابو  الدوله عز حکمرانی هفتمین امیر غزنوی، ةبن حسین بیهقی در دور  ابوالفضل محمد . 

  .  7 ص،  ج بیهقی، تاریخ بیهقی، . صاحب دیوان رسالت بوده است( هـق555



 

 

موقعیت .  کرد می شد، تحریر  وک اطراف فرستاده میهایی که جهت خلیفه و خانان ترکستان و مل نامه

، اسنادی که  کرد شمند این دیوان فراهماسناد ارزبه  را بیهقی در دیوان رسالت دسترسی او برجستة

این موقعیت ویژه و تمایل وی به ثبت تاریخ . توانست به آنها دست بیابد کمتر دبیری در دیوان می

 . را فراهم کرد« تاریخ بیهقی»موجبات تألیف 

که ( هـ ق 555 - 55. حک)امیر عبدالرشید غزنوی ق به دنبال کشته شدن  هـ 555بیهقی در سال 

. گیری کرد بعد از آزادی از شغل دیوانی کناره ت دیوان رسالت او را برعهده داشت، دربند شد وریاس

وی که پیش از این به مطالعه کتب معتبر تاریخی و ثبت وقایع روزانه پرداخته بود، در سن شصت و 

  ق از ـه 555ق تدوین و نگارش اثر تاریخی خود را آغاز نمود و در سال  هـ 558سه سالگی در سال 

 .دنیا رفت

تاریخ »حسین بیهقی تألیفی شامل سی مجلد بود که  محمد بن  حاصل تدوین و نگارش ابوالفضل 

است تنها شش مجلد از  نامیده شد، اما آنچه به دست ما رسیده« تاریخ آل سبکتگین»یا  «ناصری

وقایعی . معروف شد« یتاریخ بیهق»نام گرفت و به « سعودیتاریخ م»باشد که  می« تاریخ آل سبکتگین»

فرزند ( هـق   5متوفی)است از روزگار سلطان مسعود  که در این شش مجلد به آنها پرداخته شده

در شود و با جنگ با ترکمانان، شکست دندانقان  آغاز می( هـق   5متوفی )سلطان محمود غزنوی 

الیت خوارزم دنبال و حوادث و (ق هـ 544متوفی )ـ ق، استیالی سلطان طغرل سلجوقی ه   5سال 

 .شود گردد و به چیرگی سلجوقیان ختم می می

این اعتبار نه تنها تحت تأثیر دسترسی . اعتبار اخبار آن است در گروی درجة« تاریخ بیهقی»میت اه

مؤلف به اسناد دیوان رسالت غزنوی که نیز به خاطر مطالعات تاریخی وی و تأکید و صداقت او بر 

تاریخ ».  موثق شنیده است خود دیده و یا خبر آن را از افراد ا به چشمتحریر وقایعی است که ی

وشنگر تواند ر های جغرافیایی که می باشد؛ یکم، داده از جهات دیگری نیز حایز اهمیت می« بیهقی

از چگونگی زندگانی دوم، اطالعات متنوع . تقسیمات جغرافیای قدیم باشد ابهامات موجود در حوزة

گو  گو و تازی سوم، اشاره به نام تعدادی از شاعران پارسی (.ق هـ  48 -77 )نوی غز مردم در دورة

ندرت در   بزرگی از امثال و حکم که برخی از آنها به گیری از مجموعة ها و چهارم، بهرهو اشعار آن

 . است شده  های دیگر آورده کتاب

                                                        
 .554ص ،  ج ، بیهقی، تاریخ بیهقی . 

 .855ص ،  ج  ،همان . 

 . 55  و  887، صص  ج .  5 و   5 و  5  و  49 ، صص  ج ، همان . 



 

 

منظری از مناصب  ستکه توانت گرف  پژوهش حاضر قرار از آن جهت مورد استفادة« بیهقی تاریخ»

آمدن سلجوقیان ترسیم نماید و به شناخت پیوستگی نقش و کارکرد این   پیش از روی کار را شهری

 .کندقی کمک شایانی غزنوی تا دوره سلجو  مناصب از دوره

 

 تاریخ سلسله سلجوقی؛  (ب

نویسنده است که هر سه آنها در خدمت صاحب  در واقع نتیجة نگارش سه« تاریخ سلسله سلجوقی»

نویسندة یکم کتاب، شرف الدین ابونصر انوشیروان بن خالد بن محمد . منصبان بزرگ خدمت کردند

المصدور فی فتور زمان الصدور و  »ای به نام  بود که رساله( هـ ق   4. م -549. ت)کاشانی 

وی که مناصب دیوانی خود را با تصدی . ی نگاشتدر احوال وزرای دورة سلجوق« زمان الفتورصدور 

به وزارت سلطان محمود بن  ، آغاز نمود( هـ ق   4 -598. حک)بن ملکشاه خزانة سلطان محمد 

. در این منصب باقی ماند( هـ ق   4 -  4)و برای ده سال   رسید( هـ ق 4 4 -  4. حک)محمد 

ینی وزیر سابق سلطان محمود برکنار شد به بغداد انوشیروان بعد از اینکه به خواست ابوالقاسم درگز

وی . بود( هـ ق  9 4متوفی )منصب وزارت خلیفه المسترشد باهلل  دار هـ ق عهده 5 4رفت و تا سال 

سال  و از به بغداد، وزارت او را پذیرفت( هـ ق 455 -9 4. حک)با آمدن سلطان مسعود بن محمد 

 .   و بعد از آن دیگر به شغل دیوانی نپرداختمشغول بود در آن منصب  هـ ق 5 4 هـ ق تا سال 8 4

عبداهلل محمد بن صفی الدین محمد بن حامد معروف به کاتب اصفهانی و یا  نویسندة دوم کتاب، ابو

عماد . از فقیهان و ادیبان بزرگ اواخر قرن ششم هجری بود( هـ ق 495. م -9 4. ت)عماد اصفهانی 

هـ ق به   44، در سال 5در نظامیه بغداد علوم اسالمی از های خود اصفهانی بعد از تکمیل آموخته

وی بعد از . 4به شهر واسط فرستاده شد (هـ ق 444متوفی )خلیفه المقتفی نیابت از ابن هبیره وزیر 

هـ ق به دمشق رفت و در مدرسه عمادیه آن شهر به تدریس مشغول  475مرگ ابن هبیره در سال 

هـ ق، منصب داراالنشاء صالح الدین ایوبی را بر عهده گرفت و بعد  455 اصفهانی در سالعماد . شد

وی در همین سال . هـ ق، عماد اصفهانی نیز از مناصب دیوانی دوری کرد 459از مرگ وی در سال 
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