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   چکیده

 هاي ویژگی از آن جهت که حاکمان سلجوقی خود بررسی نقش سیاسی و اجتماعی امراي نظامی عصر سلجوقی،

ي عصر سلجوقی محسوب  گري داشتند، امري در جهت بازشناسایی ساختار حکومت و به تبع آن جامعه نظامی

ي آن عصر، و  از این رو، شناسایی پایگاه سیاسی و اجتماعی امراي نظامی، به عنوان عناصر درگیر در جامعه. گردد می

هاي این عناصر قدرت موثر نشان  ها و گرایش گیري ها در درون این جامعه، در شناسایی جهت یابی آن چگونگی سامان

ي آن عصر، با استفاده از تلفیقی  هاي امراي عهد سلجوقی  و تاثیر آن در جامعه در جهت بازشناسایی گرایش. داد می

ي  چنین نظریات علم سیاست در حوزه ي ساختارگرایی و کارکردگرایی و هم شناسی در حوزه از نظریات جامعه

، هستیمخواهی به دنبال تبیین الگوي رفتاري امراي نظامی عهد سلجوقی، در یک ساخت کالن  تمامیت گري و نظامی

ي پایگاه این امرا  به همین منظور با مطالعه.  تا بدین طریق، این عناصر در یک الگوي فراگیر مورد بررسی قرار گیرند

) دار و غیره امراي درباري، امراي اقطاع(ایی از امرا ه بندي ها در درون این ساختار، به گروه یابی آن و چگونگی جاي

چون  گرفتند و متعاقب آن، با استفاده از عوامل دیگري هم که این عناصر نظامی در درون آن جاي می یابیم میدست 

این یابی  به دنبال جاي. شدند سازمان غالمان و نهاد اتابکی به نیروهاي مسلط در روابط سیاسی و اجتماعی تبدیل می

هاي سیاسی و اجتماعی، گرایش نیروهاي نظامی به  ها در حوزه یابی آن امرا در درون بافت حکومت سلجوقی و توان

یافت که از آن طریق در جهت تضعیف حکومت سلجوقی و به دنبال  سمت تسلط بر تمام شئون حکومتی سوق می

  .نمود هاي مستقل عمل می گیري حکومت آن شکل

  .غالمان -امراي نظامی، پایگاه سیاسی و اجتماعی، سازمان غالمان، نهاد اتابکی، امیر: واژگان کلیدي
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بیان موضوع تحقیق) 1-1

سازمان سپاه خاص آن دوره نیز با  گري و با سقوط ساسانیان به دست اعراب مسلمان الگوي نظامی

اي حفظ کرده بود، اما لزوم  چنان ساخت خود را به گونه اگرچه سپاه همهایی مواجه گردید؛  دگرگونی

گري و به تبع آن  هماهنگی با نیازهاي جدید و عناصر نورسیده بیانگر نیاز به تغییراتی در الگوي نظامی

سازمان . گردد هاي بعد مشاهده می جایگاه، نقش و کارکرد در بافت و موقعیت نظامیان بود که در دوره

و نیروهاي نظامی ایرانی  اي عرب  هاي نظامی قبیله اسالمی براساس ترکیبی از نیرو ي در دوره سپاه

 -هاي سیاسی ها و گرایش و ایرانی که از پایگاه این تشکیالت توسط گروهی از امراي  عرب . استوار بود

از قرن سوم به (ن هاي محلی در ایرا ظهور حکومت. اجتماعی متفاوتی برخوردار بودند، نمایندگی می شد

گرایی در  به مرکزیت  کاهش اتکاي آنان بر نیروي نظامی قبایل عرب، که توام با رشد گرایش  و )  بعد

در تحوالت بعدي، این تجربه . حوزه حکومت و اداره امور بود، به پیدایش الگوهاي سپاه ثابت انجامید

گري را  غالمان ترك در حوزه سپاهی - میرو برآمدن ا) غالمان(هاي پیدایش سازمان ارتش مزدور  زمینه

پیامد چنین روندي پیدایش گروهی از نخبگان نظامی وابسته به حکومت بود که بنا به  . فراهم آورد

گریزانه سیاسی دفاع می کردند  هاي مرکزیت ها و گرایش اجتماعی آن گروه، از سیاست –پایگاه سیاسی
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ي نخبگان  موقعیت دیگر امراي نظامی و حذف آنان از دایره که این امر در تقابل با روند موجود، تضعیف

در قرن پنجم هجري قمري ورود قبایل ترك سلجوقی به ایران تحول دیگري را . نظامی را در پی داشت

اجتماعی مزبور را با چالش  -سازمانی و سیاسی ي ي نظامی ایجاد کرد و در نهایت تجربه در حوزه

داري  هاي مرکزگریز در مناسبات سیاسی و حکومت سلجوقیان گرایش ي در دوره. جدیدي روبرو نمود

داري،  گري و حکومت هاي امراي نظامی ترك در امور سپاهی در نتیجه، ورود گروه. ایران تشدید شد

تغییراتی در آرایش ترکیب امرا و نخبگان نظامی ایران ایجاد شد و الگوهاي جدیدي از نخبگان نظامی را 

بنا به اهمیت و . سیاسی و اقتصادي متفاوتی بودند، به وجود آورد - هاي اجتماعی که داراي پایگاه

هاي اجتماعی مهاجرت قبایل صحراگرد ترك به ایران در آستانه قرن پنجم هجري، مطالعه حاضر  پیامد

گري ترکان مهاجر بر سازمان سپاه،  سیاسی و الگوي نظامی - به چگونگی تاثیرگذاري مناسبات اجتماعی

هاي امراي ترك در  اجتماعی گروه -هاي سیاسی ي گرایشیب امراي نظامی و نیز چگونگی تاثیر گذارترک

  .پردازد حکومت سلجوقیان می

باشد که به  ي سلجوقی در ایران می اجتماعی امراي نظامی دوره –ي نقش سیاسی  این تحقیق درباره

درون ساخت سیاسی، اجتماعی و  هاي اجتماعی و سیاسی در بررسی حضور نظامیان به عنوان عامل

با توجه به ایفاي نقش عناصر نظامی به عنوان نیروهاي موثر در ساخت اجتماعی و . پردازد اقتصادي می

عصر  ي گیري این عناصر نظامی را در ساختار جامعه شود، جاي سیاسی در این تحقیق تالش می

ورود . ختارهاي جامعه تبیین شودهاي نظامی با سا متقابل گروه ي سلجوقی نشان داده و رابطه

هاي جدید در کالبد اجتماعی و عناصر جدید در بافت اجتماعی آن عصر لزوم برآوردي دقیق از  ساخت

کند؛ این امر در کنار نقش  هاي مختلف را در درون یک نظام متشکل تاکید می نقش و کارکردهاي گروه

.باشد اي متفاوت حائز اهمیت می ندیشههاي جدید و نظام ا یابی مفهوم نیروهاي جدید در شکل

  

  سامان تحقیق) 1-2

ي عصر سلجوقی، این تحقیق در چهار  به منظور تبیین و تشریح تغییرات اجتماعی و سیاسی در جامعه 

گردد، تا بر اساس آن به تبیین موضوع پرداخته  ها و اطالعات منابع دسته اول ارائه می فصل و مبتنی بر داده

. گردد ول این تحقیق، ابتدا پیشینه سازمان سپاه و کارکرد آن پیش از عصر سلجوقی ارائه میدر فصل ا. شود

یابی  در فصل دوم، به منظور تبیین جایگاه نظامیان در فضاي کالبدي جامعه عصر سلجوقی ابتدا، شکل

هاي ثابت  ظامها و ن ساختار سپاه سلجوقی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به کارکرد آن در مقابل ساختار

ي چیدمان آنان در  هاي متفاوت نظامیان و نحوه در فصل سوم، با شناسایی الیه. شود اجتماعی پرداخته می

یابی آنان در درون کالبد جامعه عصر سلجوقی و  گیري و جاي بافت اجتماعی و سیاسی، به چگونگی شکل

گري  ي نظامی صل چهارم، به تبیین اندیشهها در درون این نظام متشکل، و در نهایت در ف کارکرد و نقش آن

  . ها توجه خواهیم نمود یابی آن ها در قدرت نزد نظامیان عصر سلجوقی و تاثیر گذاري این اندیشه
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یابی عناصر نظامی در قالب  شناسی و سازمان شود ابتدا به ریخت در مجموع در این تحقیق، سعی می

به بررسی و تبیین جایگاه و نقش این عناصر در ي عصر سلجوقی توجه شود و سپس  ساختار جامعه

اي  یابی نهایی ساختارهاي سیاسی و اجتماعی پرداخته شود؛ و در نهایت به فرایند و سیر نظام اندیشه شکل

  .قدرت نزد عناصر نظامی توجه گردد

  

  هاي پژوهش سوال) 1-3

:ازرو عبارتند  هاي پیش با توجه به مباحث طرح شده در طرح موضوع، پرسش

ترکیب امراي نظامی دوره سلجوقی بزرگ و پایگاه و نقش اجتماعی و سیاسی آنان چگونه بود؟. 1

سلجوقی در افزایش یا کاهش کارآمدي حکومت سلجوقیان چه  ي سازمان سپاه و امراي نظامی دوره. 2

  کرد؟   نقشی را ایفا می

  

هاي پژوهش فرضیه) 1-4

دوگانه برخوردار بود که ناشی از تداخل مناسبات جامعه سلجوقیان از ماهیتی  ي سپاه دوره. 1

هاي متناوب امراي نظامی به سوي  این ویژگی باعث شد گرایش. رو بود یکجانشینی با جوامع کوچ

مرکزگرایی یا مرکزگریزي به عنوان پیامد ضروري این ساختار دوگانه در حوزه سیاست و حکمرانی 

  .ندي سلجوقیان آشکارا نمود پیدا ک دوره

هاي ناهمگون تشکیل شده  ترکیب امراي نظامی این دوره نیز در تبعیت از ساختار یاد شده از بخش

گر بومی  هاي حکومت اي در کنار امراي ایرانی، که نمایندگی دودمان هاي قبیله  امراي ترك با پایگاه: بود

، که از سوي حکومت  درقالب نظامیگري خاص ایرانیان را برعهده داشتند، به ناگزیر  یا الگوهاي نظامی

هایی  ها در پایگاه اجتماعی و اقتصادي این امرا پیامد تفاوت. سلجوقی برقرار شده بود، گردهم آمده بودند

هاي تجزیه طلبانه در نزد  هاي مرکزگرایانه یا گرایش سیاست ورزي، به شکل دفاع از رویه ي را در عرصه

  .آورد امرا به بار می

ي  ي سازمان سپاه و ترکیب ناهمگون امراي نظامی دوره به استمرار ماهیت دوگانهبا عنایت . 2

ق کارکردهاي آشکار و پنهان آن هاي ساختاري این سپاه و تحق ها و توانایی توان از قابلیت سلجوقی می

از سوي دیگر استمرار . هاي حفظ قدرت سیاسی و دفع تهدیدات حکومت سلجوقی سخن گفت در زمینه

توان چون  نفوذ دو گروه امراي نظامی در ترکیب فرماندهان نظامی دوره سلجوقی را می حضور و

  .دانست) رویی در کنار بخش یکجانشینی بخش کوچ(ي آن روز ایران  برآیندي از نظام اجتماعی دوگانه
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روش انجام پژوهش) 1-5

. ، شکل گرفته استي تحقیقات تاریخی روش پژوهش در این رساله براساس روش مرسوم در حوزه

و بررسی متون و منابع مختلف   در این روش پس از تدوین چهارچوب نظري مرتبط با موضوع به مطالعه

مند در ارتباط با سوال و  هاي الزم مهیا گردید و در نهایت به شکل نظام پرداخته شده و اطالعات و داده

توان گفت، این پژوهش با  ورت کلی میبه ص. گردد ي پژوهش، پس از تجزیه و تحلیل ارائه می مسئله

.تحلیلی آماده شده است - رویکردي توصیفی

هاي پژوهش  هدف) 1-6

اجتماعی  - هاي اجتماعی مانند نخبگان سپاهی در تغییرات و تحوالت سیاسی بررسی نقش گروه. 1

  ي سلجوقیان؛ دوره

هاي  سلجوقی بر گرایش ي سیاسی گروه نظامیان دوره -تحلیل تاثیرگذاري پایگاه اجتماعی. 2

  ؛)ي سلجوقیان رفتار شناسی گروه نظامیان در دوره(اجتماعی و اقتصادي آنان  - سیاسی

ي سلجوقی و تحلیل پایگاه اجتماعی و سیاسی هر یک از  بندي امراي نظامی دوره شناسایی گروه. 3

  هاي مزبور؛ گروه

  

)زمانی ـ مکانی ـ موضوعی(قلمرو پژوهش ) 1-7

هاي نظامی دوره سلجوقی است که با توجه  وضوعی پژوهش، مربوط به نظامیان و گروهقلمرو م - الف

  .گیرد هاي قبلی، مورد بررسی قرار می هاي پیشین در حکومت ي آن بر اساس نمونه به زمینه

بزرگ زمانی برآمدن سلجوقیان تا پایان دوره سلجوقیان  ي فاصلهقلمرو زمانی و مکانی پژوهش،  -ب

که در اوج  ي قلمرو سلجوقیان این موضوع در محدوده. را در بر خواهد داشت) ق.هـ552-429(

زمانی مورد مطالعه قرار خواهد  ي در این فاصلهشد،  گستردگی از ماوراءالنهر تا آناتولی را شامل می

  . گرفت

  

  چهار چوب نظري) 1-8

نیاز به  ،رد آمده استها که بر اساس روش تحقیق در تاریخ گ در جهت تحلیل دادهدر این پژوهش، 

به همین منظور . از وقایع صورت گیرد ی درست و منظمنماید تا درک ضروري می تحلیلی،یک چهارچوب 

چون  هم هاي مرتبط استفاده از نظریهها،  رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش براي تحلیل داده

باشد که  شناسی سیاسی و اجتماعی می هاي جامعه ساختارگرایی و کارکردگرایی در قالب نظریه

هاي نظري انجام  ي مورد بحث و با ساختار این چهارچوب هاي موجود در دوره بایستی با درك تفاوت می

ک بررسی دقیق به منظور تحلیل نقش سیاسی و اجتماعی امراي نظامی عصر سلجوقی، نیاز به ی. گیرد
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از سیر ساختار سپاه عصر سلجوقی است تا امراي سلجوقی در قالب یک الگوي فراگیر، مورد بررسی قرار 

گیرد، امراي نظامی به  شکل می 2و کارکردگرایی 1گرایی ي ساختار در این الگو که براساس نظریه. گیرند

هاي ماهوي و کارکردي  ك تفاوتدادند، همراه با در عنوان عناصري که یک نظام متشکل را شکل می

یافتند، در قالب یک الگوي فراگیر مورد بررسی خواهند  هاي گوناگونی که در درون آن نظام می گروه

بررسی ساختاري نیروهاي نظامی با توجه به ماهیت و کارکرد سیاسی این عناصر در تقابل با . گرفت

  .هاي موجود در علم سیاست صورت خواهد گرفت نظریه

ها  یابی آن ساالري، قدرت نظم چون نهاد دیوان ر گرفتن امراي نظامی در یک ساختار متشکل، همقرا 

توانستند با در اختیار گرفتن ابزار قدرت به نیرویی مسلط در  از این رو این امرا می  3داد؛ را افزایش می

اي نظامی، و نظامی ه گیري حکومت این امر ابتدا به صورت شکل. ي سیاست و جامعه تبدیل شوند حوزه

گاه با  و آن 4شود گري تعبیر می شود که از آن به سیاست نظامی شدن ساختارهاي جامعه مشاهده می

کنند که  خواهی جلوه می هاي تمامیت هاي سیاسی و اجتماعی به صورت کانون ها در حوزه یابی آن توان

هاي سیاسی و اجتماعی، ناشی از  تسلط امراي نظامی در حوزه  5.بر تمام شئون حکومتی تسلط داشتند

این . باشد که از آن به نخبگان حکومتی تعبیر می شود هاي قدرتی می ها به عنوان کانون وضعیت آن

دهی ساختارهاي سیاسی و  شدند که توان شکل مسلطی محسوب می  نخبگان حکومتی، به منزله طبقه

یابی  هاي اجتماعی و سیاسی، با توان در نظام گیري در واقع نیروهاي نظامی با جاي 6.اجتماعی را داشتند

کنند که منجر به  ساالري، در قالب یک نظام هماهنگ عمل می توسط ساختارهایی چون دیوان

ها با تسلط برتمام امور، گردد و به تبع آن، این گروهمدار و نظامی می گیري حکومتی قدرت شکل

  7.نمایند خواه ایجاد می حکومتی تمامیت

  

  

                                                
چون یک سیستم  پردازد و آن را هم هاي مرتبط با یکدیگر است، می ي ساختارگرایی به چگونگی ارتباط اجزا با نظام متشکل که خود برآمده از بخش نظریه. 1

 ي ترجمهشناسی انتقادي؛  عهفرهنگ جام: بودون، ریمون؛ بوریکو، فرانسوا: ك.ر. براي اطالعات بیشتر در باب ساختارگرایی. گیرد هماهنگ در نظر می

  :ك.چنین ر هم. 414 - 406، صص1385ر، تهران، فرهنگ معاصر، گه عبدالحسین نیک

De Josselin de gong. P. E. “Structuralism”. The social Science Encyclopedia. Ed, Adam kuper; Jessica Kuper. London 
and New York, Routledge, 2001, pp 852-854.

: بشیریه، حسن: ك.براي اطالعات بیشتر ر. پندارد چون یک پیوستار می پردازد و آن را هم و ارگانیک اجزاي جامعه می کارکردگرایی به روابط متقابل. 2

  .93 -84 ، صص1376ناسی سیاسی؛ تهران، نی، ش جامعه
عباس منوچهري و دیگران، تهران، سمت،  ي ترجمهاقتصاد و جامعه؛ : مارکسوبر، : ك.ر. در قالب نهاد قدرتهاي نظام دیوان ساالر براي اطالع از برتري. 3

  .278 -225، صص 1382احمد تدین، تهران، هرمس،  ي ترجمهدین، قدرت، جامعه؛ : وبر، ماکس: ك.یا ر. 364 -314، صص 1384
  .278 -262شناسی سیاسی؛ صص  جامعه: بشیریه: ك.ر). میلیتاریسم(گري براي آشنایی با سیاست نظامی. 4

. 241 -240، صص 1366نامه سیاسی؛ تهران، سهروردي، مروارید،  دانش: آشوري، داریوش: ك.ر). توتالیتر(خواه براي آشنایی با شرایط حکومت تمامیت. 5

  .217 -206؛ صص شناسی انتقادي فرهنگ جامعه: بودون و بوریکو: ك.چنین ر هم
  .672 -663صص : ك.چنین ر هم. 69 -74شناسی سیاسی؛ صص  جامعه: بشیریه: ك.ر. ي نخبه و چگونگی کارکرد آن براي آشنایی با مفهوم طبقه. 6
تصادي، اق -ي اطالعات سیاسی ؛ مجله»ها ها، بدیل ، آسیب پذیري»سلطانی«ساخت اقتدار «: حجاریان، سعید: ك.خواه ر براي آگاهی از شرایط نظام تمامیت. 7

  .1374، 91 -2ش 
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ي پژوهش پیشینه) 1-9

فاقد باشد،  شناسی و علم سیاست می که توجه به نظریات جامعهي آن  پژوهش حاضر با رویکرد  ویژه

اگرچه اشاراتی کلی در آثار برخی محققان به برخی جوانب این موضوع صورت . ي قبلی است پیشینه

مانند (شماري از مقاالت  .گرفته است، اما تا کنون بحث مستقلی در این موضوع به انجام نرسیده است

نیز در حد توصیف موضوع و نقل ) ي سلجوقی مقاله دکتر اصفهانیان در مورد ساختار ارتش دوره

  .باشند اطالعات بوده و از جنبه تحلیلی عاري می

ي سلجوقیان طراحی  پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل ساختار سپاه و بررسی نقش امراي نظامی دوره 

. هاي میانه بسیار موثر خواهد بود ي ایران، در سده شده است، که در فهم بهتر مناسبات قدرت جامعه

.   قبلی است ي ي طرح بحث و رویکرد متخذه در پژوهش حاضر نیز فاقد پیشینه شیوه

  تعریف مفاهیم) 1-10

- مفهومی است که در علم جامعه: )Social Structure(بنیاد یا ساخت و ساختار اجتماعی

این مفهوم که بعد از جنگ جهانی دوم به معنی وسیع به . شناسی به معانی مختلفی استفاده شده است

یک کل در نظر  هاي رفت، به معنی ارتباط بخش هاي اجتماعی به کار می عنوان تنظیم دستوري پدیده

ساخت یا ساختار اجتماعی را به معنی کلیت  ،گروهی. هاي خاص بود که واجد ویژگی 8شد، گرفته می

هاي اجتماعی که همواره در تحول و تغییر درونی و بیرونی است، استفاده  ي پدیده پیچیده و به هم بافته

- ي خود است تا پویایی و انعطافسازاز این منظر، این تحول و تغییر در جهت تنظیم و باز. کنند می

: بنیاد سه خصیصه اساسی دارد. به دست آورد ،هم در عناصر و اجزا و هم در کلیت خود ،پذیري خود را

 ي تغییر و تبدیل و استحاله -2 ؛)جزیه به عناصر و اجزاء خود نیستکه قابل ت( کلیت و تمامیت - 1

تا هنگامی که امور و ). کند را تنظیم میخودش خودش ( داشتن نظام داخلی -3 درونی و بیرونی؛

گوي نیازهاي جامعه است، بنیادها یا ساختارهاي اجتماعی از دوام و بقا  هاي اجتماعی پاسخ پدیده

برخوردار هستند اما هنگامی که اموري نتواند این نیازها را مرتفع نماید، بنیاد دچار ریزش و فروپاشی 

ي اجتماعی سازمان یافته هم نباشد، با درجات  تماعی یا طبقهبه این ترتیب، اگر گروه اج. گردد می

قرار دارد کنشی متقابل با اجزا  ساخت یا ساختار، در 9.آن است تر واجد ساخت و خصایص مربوط به  نازل

یابی در یک  این عمل با سازماندهی عناصر و نظام. نماید حالت پویاي خود را حفظ می و از این رو

                                                
. 356 - 355، صص 1384شناسی؛ تهران، نی،  آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه: عضدانلو، حمید: ك.براي اطالع بیشتر از مفهوم ساخت یا ساختار اجتماعی ر. 8

  :ك.چنین ر هم

Leach. Edmund R. Udy,Jr. Stanley H. “Social Structure”. International Encyclopedia of the social sciences. Ed, 
David L. Sills. VOL 13- 14. New York, The Macmillan Company& The free press, London, Collier- Macmillan 
publishers, 1972, pp 482- 495.

  .284 -281 ، صص1381اجتماعی؛ چاپخش، تهران،  –نقد و نگرش بر فرهنگ اصطالحات علمی : آراسته خو، محمد: ك.ر. 9
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گیري  ي آن شکل شود که نمونه دهی نیروها یاد می یرد که از آن به سازمانگ چهارچوب صورت می

    10.باشد سلسله مراتب نظامی در سپاه می

ي  در زبان فرانسه است که خود از ریشه» statut« مترادف: )Social Status(پایگاه اجتماعی

معنی ارزش و اعتباري است پایگاه اجتماعی به . آمده است) مستقر و برقرار کردن( »statuere« التین

ارزشی که جامعه براي نقش . باشد ي اجتماعی قائل می که جامعه براي نقش اجتماعی فرد، گروه و طبقه

ها، تبدیل  رو تغییر ارزش از آن. پذیرد هاي اجتماعی قائل است متغیر و متفاوت است و دگرگونی می

ها و  تباط نزدیکی با وضعیت و موقعیت افراد گروهپایگاه اجتماعی، ار. پایگاه اجتماعی را به همراه دارد

چنین پایگاه اجتماعی به  هم 11.دارد) اقتصادي، سیاسی و فرهنگی( طبقات در شرایط و روابط اجتماعی

این موقعیت از دو سطح، . معنی موقعیت مشخص یک فرد در گروه یا یک گروه در جامعه آمده است

سطح  هاي غیر هم سطح و دیگري در ارتباط با افراد یا گروه مهاي ه یکی در ارتباط با افراد یا گروه

ها در ارتباط دوسویه قرار دارد به این معنی که این  پایگاه اجتماعی با نقش افراد یا گروه. برخوردار است

  12.پذیرند و به این ترتیب به یکدیگر وابسته هستند دو از یکدیگر تاثیر و تاثر می

 »societas«ي در زبان فرانسه و از ریشه» societe«م معادلاین مفهو: )Society( جامعه

گرفته شده است و به معنی وضع و حالت اجتماعی است که یک قاعده و قانون ) نشین شریک و هم(

در فرهنگ لغات به معانی مختلفی از جمله، گردآورنده،   این کلمه. شود مشترك و معین را شامل می

ي  توان چنین استنباط کرد که جامعه از تعاریف جامعه می. استجمع کننده، مجتمع و غیره آمده 

ها و  اند و داراي نهادها، سازمان هایی از مردم است که در جایی ساکن انسانی، شامل گروه یا گروه

  13. باشد شان از روي اراده می تاسیسات خاص اجتماعی است که مشارکت

ي از مردم، دسته یا صنف و مرتبه  معنی رستهاین مفهوم به : )Social Class( ي اجتماعی طبقه 

گرفته شده است، آمده » Classis« ي التین در زبان فرانسه که خود از ریشه» Classe«که در برابر 

سان،  مجموعه اشخاصی که در یک جامعه، ساختار و کارکردهاي اجتماعی هم عنیاین مفهوم به م. است

 ،ي اجتماعی در واقع طبقه. شود وي دارند، استفاده میمنافع و مصالح مشابه و شرایط تقریبا مسا

هاي اقتصادي و سیاسی  هاي انسانی است که از منافع، شرایط و موقعیت اي از افراد و گروه مجموعه

  14.و زمانی مشخص برخوردار باشند  هاي فرهنگی مشترك در جامعه ژگیمشابه و وی

                                                
  :ك.چنین ر هم. 414 - 422؛ صص شناسی انتقادي فرهنگ جامعه: بودون و بوریکو :ك.دهی و تفاوت آن با ساختارگرایی ر براي آشنایی با مفهوم سازمان. 10

Blan. Peter. M. Et. Al. “Organizations”. International Encyclopedia of the social sciences. Ed, David L. Sills. VOL 
11-12. New York, The Macmillan Company& The free press, London, Collier- Macmillan publishers, 1972, pp 297-
343.

  .298 - 297 فرهنگ اصطالحات؛ صص: آراسته خو: ك.ر. 11

  .132 -128 صصشناسی؛  فرهنگ انتقادي جامعه: و  بوریکو بودون: ك.ر. 12
  .455اصطالحات؛ ص  خو؛ فرهنگ آراسته: ك.ر. 13
  .669همان؛ : ك.ر. 14
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هاي متعلق به یک مجموعه  ساختار و ویژگیاین مفهوم از نظر لغوي به معنی : )context( بافت

ي یک اثر، جدا از مضمون و  دهنده ي اجزا و عناصر تشکیل چنین به معنی مجموعه آمده است، هم

ي یک کل،  هدف از این مفهوم، ترکیبی از عناصر تشکیل دهنده 15.ي آن نیز به کار رفته است اندیشه

باشد که از مشخصات ساخت یا ساختار  مشخص میها براساس قواعد  یابی آن بدون توجه به سازمان

  .اجتماعی است

. در زبان فرانسه است» institution« به عنوان معادل: )Social Institution( نهاد اجتماعی

هاي اساسی مشخص  نهاد اجتماعی، رفتار بنیادي و منظم اجتماعی است که براساس هدف یا هدف

ها،  ها، ارزش گیري نقش آورد که منشا ایجاد و جهت به وجود میاي را  پیوسته گیرد و کل به هم شکل می

بندي اجتماعی اصلی جامعه است  نهاد اجتماعی، سازمان. باشد عالئق و رفتارهاي مشترك و متشکل می

به این ترتیب، سه  16.چنین اهمیت ساختی و کارکردي دارد ها است و هم ها و واکنش که مولد کنش

تنظیم رفتار  - 2 ؛شود ي نهاد تنظیم می الگوي رفتاري که به وسیله -1شود،  ویژگی براي نهاد ذکر می

و  بخشیامل نظماین الگوها ش -3 یافته؛ الگوهاي مشخص، مستمر و نظمشخصی در جامعه براساس 

   17.کنترل مشخص رفتار است

در فرانسه که ریشه یونانی » harmonie« معادل: )Social Harmony( هماهنگی اجتماعی

هاي اقتصادي،  هماهنگی اجتماعی به مفهوم سازواري اجتماعی در زمینه. آمده است» harmonia«آن

هماهنگی اجتماعی ناشی از تقارن و توافق اجزا و . هاست هاي اجتماعی مربوط به آن سیاسی و سازمان

ك، پویایی، هاست که متقابال در تحر سازي آن عناصر درون نظام اجتماعی با یکدیگر و با کل جامعه و هم

منظور از هماهنگی اجتماعی یک دست بودن و در . شود اندرکار می پیوستگی اجزاء و عناصر جامعه دست

ي بی تحرك و ثابت  ایجاد جامعه ،یک صف قرار گرفتن و یک شکل نمودن نیست و نیز هدف از آن

برخورد عقاید و آراء  هاي متقابل عینی و ذهنی در میان است و ها و واکنش ي کنش بلکه همه. باشد نمی

   18.ي تحریک و تحرك موجود است و شیوه

حکومتی که در راس آن، افراد نظامی قرار از نظر لغوي به معنی : )Militarism(گري نظامی

به معنی سیاست تحکیم و تقویت نیروهاي نظامی یا چیرگی این مفهوم . آمده است 19داشته باشند،

گري به مفهوم نظامی کردن  چنین نظامی هم. یاسی استارتش در حکومت و دخالت آن در امور س

به  20.گري در جامعه نیز آمده است ي نظامی جامعه با اهمیت دادن به ارتش و تقویت و پرورش روحیه

                                                
  .1381، تهران، سخن، 2ي بافت، ج  فرهنگ بزرگ سخن؛ ذیل واژه: انوري، حسن: ك.ر. 15

  .877 - 873فرهنگ اصطالحات؛ صص : خو آراسته: ك.ر. 16
17. C.f. Eisenstadt. Shamuel. N.” Social Institution”, International Encyclopedia of the social sciences. Ed, David L. 
Sills. VOL 13- 14. New York, The Macmillan Company& The free press, London, Collier- Macmillan publishers, 
1972, pp409- 429.

  .895 -893صفرهنگ اصطالحات؛ ص: خو آراسته. 18

  .1ي ارتش ساالري، ج  سخن؛ ذیل واژه: انوري: ك.ر. 19
  .1383فرهنگ علوم سیاسی؛ تهران، چاپار، : راد، مینو؛ آقابخشی، علیافشاري : ك.ر. 20
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ي نظامی یا آرمان  توان گفت هدف از این مفهوم، اعتقاد به تسلط توسط ارتش یا طبقه طور کلی می

  21.باشد نظامی می

ي هدایت  هاي مسلط در جامعه محسوب می گردند که وظیفه به عنوان گروه :)elites(نخبگان 

ها  بندي و توانایی این گروه ها با توجه به پایگاه آن شکل. هاي اجتماعی و سیاسی را بر عهده دارند نظام

خبه با هاي ن ها، وجه تشابه تمام گروه تواند متفاوت باشد، اما توجه به تمرکز امور در اختیار این گروه می

  22.باشد هاي گوناگون سیاسی، نظامی و غیره می زمینه

صاحب منصبی  23ي سپاه، سردار، سپهساالر، امیر در لغت به معنی فرمانده): commender(امیر 

رسد اصطالحی  این اصطالح به نظر می. است آمده 25روساي سپاه و حکام و ارباب سیاست، 24ارتشی،

منصبان  و بیشتر به صاحب 26ن در قلمرو ایران استفاده شده استباشد که بعد از ورود اعراب به ایرا

  . گردیده است نظامی و اداري، اطالق می

کند، آمده است،  غالم نیز در لغت به معنی پسر یا مردي که براي کسی کار می: غالم -امیر

غالم . گردد اطالق می 27شود، داري به پسر یا مردي که با پول خرید و فروش می چنین در نظام برده هم

ي امیر به معنی  این اصطالح ترکیبی از دو کلمه .نیز آمده است 28به معنی نوکر، بنده، عبد و مملوك،

ي نظامی و غالم به معنی کسی است که پایگاه غالمی داشته باشد یعنی به عنوان بنده، عبد و  فرمانده

می در ایران به معنی کسانی به کار این اصطالح در قرون نخستین اسال. مملوك کسی محسوب گردد

  29.یافتند رفت که با وجود پایگاه غالمی به مناصب عالی نظامی دست می می

                                                
.278 -262شناسی سیاسی؛ صص  جامعه: بشیریه: ك.ر. گري براي اطالعات بیشتر در باب مفهوم نظامی: ك.براي اطالعات بیشتر ر. 21

Bhatia. H. S. Military dictionary& Encyclopedia, New Delhi, Deep& Deep publications, 1982.
بودون : ك.چنین ر هم. 74 -69شناسی سیاسی؛ صص  جامعه: بشیریه: ك.ر. هاي سیاسی و اجتماعی ها در نظام براي آشنایی با مفهوم نخبگان و کارکرد آن. 22

  :ك.چنین ر هم. 672 -663؛ صص شناسی انتقادي فرهنگ جامعه: و بوریکو

Keller. Suzanne. “Elites”. International Encyclopedia of the social sciences. Ed, David L. Sills. VOL 5-6. New 
York, The Macmillan Company& The free press, London, Collier- Macmillan publishers, 1972, pp 26- 29.

  .1371، تهران، امیرکبیر، 1ي امیر ، ج  فرهنگ فارسی؛ ذیل واژه: معین، محمد: ك.ر. 23

  . 1سخن؛ ج : نوريا: ك.ر.24

  .1372، تهران، دانشگاه تهران، 2ي امیر، زیر نظر محمد معین، سید جعفر شهیدي، ج  نامه؛ ذیل واژه لغت: اکبر دهخدا، علی: ك.ر. 25

ي مسلمانان قرار  جامعهکند که صاحب آن عنوان، در راس  المعارف اسالم اصطالح امیر را اصطالحی کامال اسالمی معرفی می دایرةاي در  استرن در مقاله. 26

. شده است هاي بعد بیشتر به صاحبان مناصب اداري و نظامی واگذار می او سپس به سیر تاریخی اطالق این اصطالح پرداخته است که در دوره .گرفته است می

  :ك.براي اطالعات بیشتر، ر

Stern.S.M. “ĀMIR”. EI2. VOL I. Leiden: E.J.brill; London: Luzac& Co. 1960. pp 438- 440.
  .ي غالم ، ذیل واژه6سخن؛ ج : انوري: ك.ر. 27

، تهران، دانشگاه تهران، 10نامه؛ زیر نظر محمد معین، سید جعفر شهیدي، ج  لغت: اکبر دهخدا، علی. ي غالم ، ذیل واژه2فرهنگ فارسی؛ ج : معین: ك.ر. 28

1373.  

  :ك.براي اطالعات بیشتر ر. 29

Bosworth. C.E. “Ghulam”, EI2, VOL II, pp. 1082.
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یا کسی که کارهاي بیهوده  30مزدور در لغت به کسی که در مقابل کاري مزد بگیرد: ارتش مزدور

اخالقی عملش، در چنین مزدور به معنی کسی که بدون توجه به ارزش  هم. گردد اطالق می 31کند، می

ارتش مزدور در قرون  32.برابر پول به کسی یا به کشوري بیگانه خدمت بکند، استفاده شده است

گردید که در مقابل دریافت مزد به فرماندهان نظامی  نخستین اسالمی در ایران به نظامیانی اطالق می

  .آمدند ي دیگر در می پیوستند و گاه از اطاعت فرماندهی به اطاعت فرمانده می

بندي لمبتون از امراي عصر سلجوقی در  امراي نظامی بودند که براساس تقسیم :امراي مقیم دربار

ها با توجه به  موقعیت آن 34.گرفتند و مناصب درباري را برعهده می 33دربار سالطین حضور داشتند

چنین نزدیکی به  گرفتند و هم حضور دربار و اعمال نفوذ از طریق مناصبی که در دربار به عهده می

گرفت و باعث  سلطان از اهمیت خاصی بر خوردار بود که گاه مورد توجه دیگر امرا نیز قرار می

  35.گردید هایی از طریق دسیسه و توطئه بر علیه یکدیگر براي کسب اعتماد سلطان می کشمکش

  معرفی و نقد منابع) 1-11

سلجوقیان صاحب مقام و منزلت و اعتبار ي کتاب به نام ابن بلخی در دستگاه  نویسنده: فارسنامه

جا نمودند و سلطان دادند وي را مستوفی آنبود و به علت اهمیتی که این سلسله به استان فارس می

ي  ابوشجاع محمد به دلیل اطالعات تاریخی و درجات علمی از وي خواست تا کتاب فارسنامه را به رشته

ل او از بلخ بود، کتاب را به نام سلطان محمد پسر دوم ملکشاه رو ابن بلخی که اص تحریر در آورد و از آن

نثر این کتاب بسیار روان و ساده و داراي شرایط نثر قرن . تالیف کرد) ق.  ه 498 -511(سلجوقی

  .چهارم و اوائل قرن پنجم است

ي  هي کلم ابن بلخی به شرح صفت پارس و بعضی از احوال این منطقه و مردم آن پرداخته و درباره

هاي این شهر پرداخته  پارس، موقعیت طبیعی و جغرافیایی آن، نسب مردم پارس و خصوصیات و ویژگی

کردند، کتاب  ، که تاریخ را با حضرت آدم شروع می2او کتاب خود را برخالف مورخان بعد از قرن . است

س پرداخته و آن را به بندي ملوك فار ابن بلخی به طبقه. کند فارسنامه را با پادشاهی کیومرث آغاز می

کند و به ذکر نام پادشاهان و  بندي می تقسیم) پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان( ي طبقه 4

او به چگونگی گشوده شدن پارس توسط مسلمانان . پردازد بیان انساب و تاریخ پادشاهی آنان می

                                                
  .ي مزدور ، ذیل واژه12ج : دهخدا: ك.ر. 30

  .ي مزدور ، ذیل واژه3فرهنگ فارسی؛ ج : معین: ك.ر. 31

  .ي مزدور ، ذیل واژه7سخن؛ ج : انوري: ك.ر. 32

ي یعقوب  تاریخ ایران بعد از اسالم؛ترجمهسیري در : س. ك. لمبتن، آن: ك.ن از امراي نظامی عصر سلجوقی، ربندي لمبت آشنایی بیشتر با تقسیمبراي . 33

 ص. 1386ي حسن انوشه، تهران، امیر کبیر،  ؛ ترجمه)پژوهشی از دانشگاه کمبریج(تاریخ ایران: آ.بویل، جی: ك.یا ر. 32، ص 1363ژند، تهران، امیرکبیر، آ

220.  

ي غزنوي  اصطالحات دیوانی دوره: انوري، حسن: ك.ساالر غالمان سرایی، ر،)دار سالح(براي دیدن لیستی از مناصب امرا در دربار چون امیر حرس، جاندار . 34

  .46 - 20، صص 1355ي طهوري،  خانه و سلجوقی؛ تهران، کتاب

  .266، ص 1386ي یعقوب آژند، تهران، نی،  ي ایران؛ ترجمه تداوم و تحول در تاریخ میانه: لمبتن، آن. 35
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هاي پارس و  هوایی، صفت کورت ي موقعیت و مساحت جغرافیایی، خصوصیات آب و پرداخته و درباره

هاي فارس تا مناطق دیگر و شرح  ها، نهرهاي بزرگ و معروف فارس و مسافت شهرهاي مهم  این کورت

توان جغرافیاي تاریخی  این کتاب را می. کند اند مطالب مفیدي ارائه می حال اقوامی که در فارس بوده

مان و مردم آن سرزمین در کنار اطالعات فارس دانست که در آن اطالعات اجتماعی وسیعی از حاک

  .گذارد سیاسی در اختیار می

گویا مولف از دبیران . قمري تالیف گردیده است -هجري 520در سال : مجمل التواریخ و القصص

رسد طبق شواهدي  به نظر می 36.سالجقه و در خدمت امراي سلجوق شغل کتابت و ندیمی داشته است

ز اهالی اسدآباد بوده است، زیرا به شرح جزئیات وقایع و توصیف این شهر که در کتاب موجود است، او ا

رسد احتماال کتاب در عهد سلطنت سلطان سنجر و  با نظري به محتواي کتاب به نظر می. پردازد می

ي گزارش به ذکر منابع مختلفی  مورخ هنگام ارائه. سلطان محمود بن محمد بن ملکشاه تالیف شده است

  .کند ي تالیف کتاب خود را بیان می کند و طریقه ن تاریخ خود استفاده کرده اشاره میکه براي نوشت

ي تواریخ و اختالفاتی که در آن  باب اول درباره. باب است 24کتاب شامل یک مقدمه یا دیباچه و 

ز کند؛ در باب دوم تا هشتم به ذکر تاریخ از زمان حضرت آدم تا مدت زمانی که ا وجود دارد صحبت می

گذرد اشاره دارد؛ از باب هشتم تا دهم نیز به ذکر تاریخ عجم تا  ق، می.  ه 520عهد آنان تا سال 

ي موضوعی خاص  ي دو کتاب مختلف درباره چنین گاه به مقایسه مورخ هم. پردازد پیدایش اسالم می

هم تا هیجدهم کتاب از باب یازد. کند پردازد و به اشتباهاتی که در این بین رخ داده است، اشاره می می

ي اخبار و نسب ترکان، هندوان، یونانیان، قیصران روم، قبطیان، اسرائیلیان، ملوك و علما آنان و  درباره

توان دریافت که مولف  ها نام برده است، می با توجه به کتبی که مولف از آن. ملوك اعراب پرداخته است

ک به آن دوره، نگاشته است که در دقت متن متن خود را با استفاده از منابع مختلف و گاه نزدی

  .توانسته موثر باشد می

 520باب نوزدهم از اصل و نسب پادشاهان قریش عرب آغاز و رویدادهاي تاریخی مسلمانان تا سال 

ي خلفاي عباسی پرداخته و نیز  در باب بیستم به ذکر تاریخ و نسب سالطین دوره. یابد هجري ادامه می

باب بیست و یکم . کند بویه، غزنویان و سلجوقیان را تشریح می هاي سامانیان، آل ولتقلمرو جغرافیایی د

ي  به القاب پادشاهان و سالطین و لقب پیامبران و خلفا پرداخته است؛ در باب بیست و دوم درباره

و ) ع(چگونگی مرگ، حوادث زمان آن و وقایع پس از مرگ و محل دفن مقابر پیامبران و خلفا و علی

  .گوید و در دو فصل آخر به جغرافیاي عالم پرداخته است زندان ایشان سخن میفر

هاي کوتاه و حکایات،  عالوه بر توصیفات تاریخی و جغرافیایی، با آوردن داستان ،این کتاب تاریخی

دهد که با نثري  هاي تاریخی و محلی متداول در آن دوران می اهمیت مخصوصی به قصص و افسانه

گذارد با توجه به  به این ترتیب اطالعاتی که مجمل التواریخ در اختیار می. کند را ارائه میها  ساده، آن

                                                
  . ص، به تصحیح ملک الشعرا بهاري مجمل التواریخ و القص به مقدمه: ك.ر. 36
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کند مورد توجه  هایی سیاسی و اجتماعی که ارائه می اند و گزارش استفاده از منابعی که گاه از میان رفته

  .باشد می

 ةخبنالنصره و  ةزبدق آل سلجو الدولةاین کتاب ابتدا با نام تاریخ : ي سلجوقی تاریخ سلسله

اصل او . ق در ري متولد شد، نگاشته شد.  ه 409العصره توسط انوشروان بن خالد کاشانی که در سال 

الملک راه  از کاشان و از فضال و بزرگان عصر خود بود که در سنین جوانی در دستگاه دیوانی خواجه نظام

شاه در اصفهان بود و سپس در زمان ضیاءالملک دار سلطان محمد بن ملک او مدتی خزانه. پیدا کرده بود

بعد از آن یک سال در وزارت سلطان مسعود . الملک به ریاست دیوان عرض منسوب شد احمد بن نظام

  .نشینی اختیار کرد سلجوقی بود و بعد از آن تا پایان عمر گوشه

ابوعبداهللا محمد بن صفی الدین محمد بن حامد مشهور به کاتب اصفهانی یا عماد اصفهانی از اکابر 

او مدتی . ق متولد شد.  ه 519هجري است که در اصفهان به سال  6فقها و ادباي شافعی اواخر قرن 

عماد . ي عباسی معزول و محبوس شد مقام نیابت شهر واسط را یافت اما در زمان المستنجد خلیفه

هجري تالیف کرده است، عالوه بر مظالب  579الدین در کتاب نصره الفتره و عصره الفطره که در سال 

از کتاب .  هجري ادامه داد 585انوشروان کاشانی ذیلی هم بر آن نوشت  و تاریخ سلجوقیان را تاسال 

نصره الفتره و عصره الفطره را اي باقی نمانده و فتح بن علی بنداري کتاب  عماد الدین اصفهانی نیز نسخه

  .ق خالصه کرده و نام زبده النصره و نخبه العصره را بر آن گذاشت.  ه 623درسال 

در اصفهان دیده به جهان ) ق. ه 586 -642( ابو ابراهیم قوام الدین فتح بن علی بن محمد بنداري

اصفهانی که هر دو از اعضاي هاي خالد کاشانی و عمادالدین  او کتاب خود را بر مبناي نوشته. گشود

پردازد که در آن  ي سلجوقی می کتاب به شرح وقایع دوره. ي دیوان سلجوقی بودند، فراهم آورد برجسته

ها از حوادث طبیعی و اجتماعی مربوط به  اي از سال ها، در پایان هر سال و یا دوره با توجه به ترتیب سال

گذارد که مطالب آن اساسا  اند، اطالعاتی در اختیار می کردهها و نیز رجالی که طی آن دوره فوت  آن سال

ي  چنین حاوي مطالبی درباره کتاب هم. ساالري است منحصر به اعضاي طبقات مذهبی و مامورین دیوان

  .اسماعیلیان و پیدایش آنان است

تحلیل و نیز  اي موارد به تجزیه و مولف به جز اطالعات سیاسی با بیان روایی حوادث و وقایع، در پاره

هاي اجتماعی و فرهنگی و رقابت در بین سران سلجوقی و امیران لشکر  علل وقایع، وجود نابسامانی

هاي موجود بین کارمندان و نایبان دولت و رقابت عراقیان و خراسانیان و اثر  بندي پردازد و به دسته می

هاي اداري  ي بعضی از مقام ارهاطالعاتی که مولف درب. آن در تضعیف حکومت سلجوقیان اشاره دارد

نهد اگرچه با نثر  ها در اختیار می چنین ترتیب دیوان و هم) وکیل در، امیر بار و غیره( ي سلجوقی دوره

  .باشند اما بسیار مهم و سودمند می ،متکلف و مصنوع همراه است

از » ابن فندق« ابوالحسن علی بن ابوالقاسم زید بن محمد بن الحسن بیهقی معروف به: تاریخ بیهق

. ي بیهق متولد شد ي سبزوار از ناحیه ق در قصبه.  ه 490او در سال . هجري است 6دانشمندان قرن 


