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Abstract 

Khwājih Niẓām-ul-Mulk did most of his country and military service during the time of 

Alp-Arsalān and Malikshāh, and as a minister under their rule. In Sayr-ul-mulūk he 

expresses his ideas regarding bureaucracy and different levels of governance, including the 

military structure of the state, which is one of the main pillars of power. The present study 

collects data using written sources, and examines the data using content analysis. We 

attempt to answer the following questions: “As a bureaucrat, what views did Niẓām-ul-Mulk 

hold towards the military?” and “Which merits does he mention when it comes to the 

professional status of military?” In other words, the purpose of the present study is to define 

the status of the military, and to extract a model of military merits based on Khwājih 

Niẓām-ul-Mulk’s viewpoints.  

It is suggested that the military are given major focus in Sayr-ul-mulūk. Although Niẓām-ul-

Mulk criticizes the military’s activities during his own time, he enumerates several merits in 

Sayr-ul-mulūk as important factors in forming the military’s status. These include military 

experience and strength, respecting the superiors, not intruding on people’s property 

(professional aspect), the multi-ethnic nature of the military, and the neatness of military 

men’s looks and tools (personal aspect). 
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 چکیده
را در عصر آلب ارسالن و ملکشاه در منصبب واارت ایب  الملک خدمات عمدۀ کشوری و لشکری خود خواجه نظام

های گونباگون حکمرانب  سبارری سباح افزون بر دیبوان سیرالملوکهای او در دو فرمانروا، به ظهور رساند. دیدگاه
گیبرد. ایب  وبشوهر درلبدد اسب  ببا ااجمله ساختار نظام  حکوم  که اا ارکبان البل  ربدرت ببود را در برم 

ها بپردااد و به ای  ورسبر واسب  ها و با روش تحلیل محتوا به وردااش دادهبع مکتوب به گردآوری دادهکارگیری منابه
سارر چه دیدگاه  نسب  به نیروهبای نظبام  داهبته اسب  و الگبوی عنوان یک دیوانالملک بهدهد که خواجه نظام

دیگر هدف ای  وشوهر تعیی  جایگاه نظامیان کند؟ به عبارت ها مطرح م ها را بر اساس کدام هایستگ ای آنحرفه
 الملک اس .و استخراج مدل هایستگ  نیروهای نظام  اا نظر خواجه نظام

الملبک  مبورد )اثبر خواجبه نظامسیرالملوک طور برجسته در دهد نیروهای نظام  بههای ای  وشوهر نشان م یافته
لکبرد نظامیبان امانبو خبود انتقبادات  دارد امبا اا دیبدگاه او اند. خواجه اگرچه در مقام عمبل ببر عمتوجه ررار گرفته

ای ، دراای نکردن به اموال مردم )بعد حرفههای  همچون داهت  تجربه و توان رام ، احترام به مافوق، دس هاخص
الگوی   ها در ترسیمتری  هایستگ عنوان مهمچند رومیت  بودن لشکریان، ظاهر و ابزار مناسب داهت  )بعد فردی  به

 روند.به همار م  سیرالملوکنیروهای نظام ، در 
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 مقدمه

رسد اا نیاا فرمانروایبان ویر اا اسالم م  های آن در ایران، بهعنوان جریان  که ریشهنویس  بهنامهسیاس 
یبا  سییرالملوکهبد. نظر بودنبد، ناهب  م کسان  که در امبر حکومب  لباحب هایبه تجارب و اندیشه

ای که وس اا اسالم توسط فردی که خود نامهتری  آثار سیاس عنوان یک  اا مهمالملک بهنظام نامهسیاست
نزدیک به سه دهه مدیری  یبک هاهنشباه  گسبترده را ببر عهبده داهبته اسب ، اانظبر تعیبی  وظبای  و 

کید مبداوم نظبامهاهایستگ  هبای الملبک ببر بیبان ویشگ ی مستخدمی  حکومت  اهمی  هایان  دارد. تأ
نظر او نیروهای نظام  در ساختار مبدیری  کشبور هماننبد کارکنبان  نیروهای نظام  مؤید ای  اس  که اا

  روند. اا اهداف ای  وبشوهر واسب  ببه ایب  ورسبردیگر یک  اا منابع مهم سرمایو حکوم  به همار م 
هبا چبه های آنالملک چبه جایگباه  داهبتند؟ و هایسبتگ اس  که نیروهای نظام  اا نظر خواجه نظام

الملک راجع به نظامیبان در هد؟ مدعای مقاله ای  اس  که بر اساس رهنمودهای نظاممواردی را هامل م 
و  –کند را ترسیم م  هاکه هم اهارات  به وضعی  موجود نظامیان دارد و هم وضعی  مطلوب آن سیرالملوک

تبوان مبدل هایسبتگ  نیروهبای م  -ای داهته اس با توجه به اینکه خود در کار نظامیگری تجارب ارانده
ای گردآوری هدند سپس با روش تحلیل ها به روش کتابخانهنظام  را ترسیم کرد. برای اثبات ای  مدعا داده

 ها به فرجام رسید.محتوا وردااش داده
هبا و های نیروهبای نظبام ، نحبوۀ گبزینر آنحواۀ مطالعات تاریخ  راجع به هایسبتگ تاکنون در 

کبه اا اهبداف البل  ایب  مقالبه اسب ،  سییرالملوکاستخراج مدل هایستگ  نیروهای رامب  در کتباب 
سپاه سلجور  را اا حیث نیبروی انسبان ، تشبکیالت و تجهیبزات  1نشده اس . الفهانیان وشوهش  انجام

الملک در ویدای  ارطاع نظام  در عصبر سبلجور  و به نقر نظام2اس . عبدالفتاح الجالودی بررس  کرده
اند؛ ایب  سبه سپاه سلجور  در نبرد مالذگرد ورداخته ها و باورهای دین  در ویروایبه تأثیر مؤلفه 3محمدی

هبا ضبا کبرده اا آناند و در وشوهر حاضر هر جا ارتاثر اگرچه با نیروهای نظام  در عصر سلجور  مرتبط
سباختار و 4ااده ها تبیی  هایستگ  نیروهای نظام  نبوده اس . حس برداری هده اما مسئله و هدف آنبهره

                                                 
 .62-36 : 3132) 3، ش. 2 های تاریخیبررسی«. تشکیالت نظام  سلجوریان»الفهانیان، داود. . 1

-م3016هبب/424) گ سبلجور  و نقبر وایبر نظبام الملبک در ویبدایر و تحبول آنارطاع نظبام  در عصبر وادهباهان ببزر»عبدالفتاح الجالودی، علیان.  2.
 .71-326 : 3143)بهار   2، ش. 7 پژوهش در تاریخ، ترجمو سجاد جمشیدیان و حسی  رائم  الل. «م 3042هب/427

 : 3141)بهبار و تابسبتان  4، ش. 3 های علم و دیی هشپژو«. ها و باورهای دین  در ویروای سپاه سلجور  در نبرد مالذگردنقر مؤلفه»ذکرالله.  محمدی، .3
41-77. 

 .333-32 : 3123) 32، ش. 37 شناخت«. ساختار و عملکرد سپاه غزنویان»حس  ااده، اسماعیل. . 4
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تشکیالت نظام  و جایگباه ارتبر در خالفب  فباطم  مصبر را بررسب   1عملکرد سپاه غزنویان و دهقان 
نیس . سید جبواد طباطببای  در فصبل  ها مربوط به رلمرو سلجور اند؛ ورواضح اس  که موضوع آنکرده

به نقر خواجبه در تبداوم   3الملکخواجه نظامو کتاب  2 درآمدی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی ایرانسوم کتاب 
کید کرده اس . اا آنجا که وبروۀۀ طباطببای  اندیشبو سیاسب  در تباری  ایبران اسب ،  اندیشو ایرانشهری تأ

عنوان بخشب  اا یبک ها ببهیک نگاه متمرکز نیس  بلکه به آنآن و نویسنده  سیرالملوک رویکرد او به کتاب
رو وبرداخت  ببه نیروهبای نظبام  و آیند. ااای نگرد که برای تکمیل یک طرح بزرگ به کار م جورچی  م 

هبده در آثبار طباطببای  مطرح سییرالملوکها همچون بسیاری اا موضوعات دیگر که در های آنهایستگ 
های مستخدمی  حکومت  ااجمله نیروهای به بیان هایستگ  سیرالملوکجای ه در جایجای  ندارد. خواج

 ها جایگاه  ندارد.رام  ورداخته اس  که در وروۀۀ طباطبای  طرح آن

 الملکاهمیت نیروهای نظامی از نظر خواجه نظام -1

یکب  « احوال لشکر»اا را اا جهات گوناگون سودمند دانسته اس . آگاه   سیرالملوکالملک مطالعو نظام
های نظبام  و رواببط مطالعو ای  کتاب در تبیی  سیاسب  4اعم اوس .به سیرالملوکاا کارکردهای کتاب 

کبار ببرده هبده  برای نیروهای نظام  به سیرالملوکدوسویو نظامیان و ههریاران مفید اس . کلمات  که در 
و به کار رفت  در عنوان سه فصل بیشتری  کباربرد  مورد 111اس . کلمو لشکر با فراوان  « سپاه»و « لشکر»

 بار در جایگاه دوم ررار دارد. 21اا آن کلمو سپاه با فراوان   را داهته اس . وس
تبری  هبای حباکم اا مهمتأسیس حکوم ، حفظ و گسترش رلمرو، ایجاد امنی  و حفبظ منبافع گروه

های ایران بعبد اا اسبالم سبلجوریان اولبی  م در بی  حکو 1رود.کارکردهای نیروهای نظام  به همار م 
گسبترش رلمبرو  6حکومت  بودند که توانستند حدود رلمرو خود را به حدود رلمرو ساسانیان نزدیک کننبد.

هبا ببه هبمار سپاه اسباس دولب  آن امپراتوری سلجوریان نیاامند استخدام نیروی رام  متناسب با آن بود.
ر سبلجور  ویبروای خبود را در براببر امپراتبوری روم هبرر  در نببرد آلب ارسالن دومی  ههریا 7.رف م 

 8مالذگرد، مدیون سپاهیان ابده و باورمندی بود که او را در ای  نبرد همراه  کردند.

                                                 
 .66-44 : 3146) 2، ش. 7 مطالعات تاریخی جنگ«. بررس  تشکیالت نظام  و جایگاه ارتر در خالف  فاطم  مصر»دهقان، معصومه. . 1
 .3123. تهران: کویر، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایرانطباطبای ، جواد. . 2
 .3163: طرح نو، تهران.الملکخواجه نظام .طباطبای ، جواد. 3
 .4، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام . 4
 .337، «ساختار و عملکرد سپاه غزنویان»حس  ااده، . 1
 .3/303، ترجمو حس  انوهه، تیاریخ اییران کمبیریج، از آمیدن سیلجوقیان تیا فروپاشیی دولت ایلخانان .6
 .33، ترجمو محمدرضا نصیری، « 1تشکیالت امپراتوری سلجوریان )»اواون چارهیل ،  . 7
 .32-37، «ر ویروای سپاه سلجور  در نبرد مالذگردها و باورهای دین  دنقر مؤلفه»محمدی، ؛ 33-34، تاریخ آل سلجوق در آناتولی. 8
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ربدر او به عوامل نظبام  یبک کشبور آن 1رفتند.اا نظر خواجه بزرگان سپاه این  حکوم  به همار م 
رسول )فرستادۀ سیاس   نبزد فرمانروایبان دیگبر کشبورها را هناسبای   داد که هدف الل  اعزاماهمی  م 

 دانس :ها م استعدادهای رام  آن
همه ویغام و نامه باهد که برمال اظهار کنند، چه چون وادهاهان به یکدیگر رسول فرستند نه مقصود آن»

سول. ار خواهند که بدانند که احوال راه لد خرده و مقصود در سر ]نهان[ بیر باهد ایشان را در فرستادن ر
های رودها چگونه اس  تا لشکر هاید گذه  یا نه و عل  کجا یابد و کجا نیابد و بهر جای ها و آبو عقبه

 2.«اند و ببینند که لشکر آن ملك چند اس  و آل  و عّدتر بچه اندااه اس اا گماهتگان ک 
 3مشورت کند دیدهلشکر با وایر، بزرگان دول  و ویران جهاناا نظر خواجه بر وادهاه اس  که در امور 

موضوع دیگری که در ارتباط با نظامیبان 4و اجااه ندهد اهل ستر )انان دربار  در امور نظام  دخال  کنند. 
برای خواجه اهمی  داهته، ورداخ  حقوق نظامیان و چگونگ  ورداخ  آن اس . در فصل بیسب  و سبوم 

کید بر مشخص کردن منبابع مبال  بخبر نظبام  حکومب ، ببرای ورداخب  خواجه ض سیرالملوک م  تأ
الزحمه نظامیان اا دو روش یاد کرده اس : بخش  اا سپاه با روش ارطاع مزد خدمات خبود را دریافب  حق
خواجبه  1گرفتنبد.طور نقدی اا خزانه م کردند و بخش  دیگر که هامل غالمان بودند، حقوق خود را بهم 

کید کر ده اس  برای هر دو گروه باید مقدار منابع ارطاع و یا مبلغ ورداخت  مشخص هود. او تولیه کبرده تأ
دسب  خبود دهند را فراخواند و بهاس  بهتر اس  وادهاه سال  دو بار غالمان  که خدم  نظام  انجام م 

ید و به هنگام خبدم  و مهری و اتحادی در دل ایشان برو»ها اا خزانه مواجب دهد؛ ایرا اا ای  عمل به آن
کاربرده تبر اا سبوی هبهریاران ساسبان  ببهای  رسم ویر 6.«تر باهند و ایستادگ  کنندکوشکاراار سخ 

داران هم باید ارطاع 7هد. چنانکه دینوری اا دادن مواجب سپاه به دس  خسرو انوهیروان یاد کرده اس .م 
کننبد را مخفب  نکننبد. ببه ر کسان  که به هر علت  فوت م درست  بیان کنند و آماتعداد سربااان خود را به

                                                 
 .201، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام. 1

گاه بودن غافل مباش و بروا و به هبب اا »دهد که هم اندرا م  نامهقابوس. نویسنده 322همو،  2. طالیبه فرسبتادن اا جاسوس فرستادن وا کار خصم خویر آ
 .221، قابوس نامهعنصر المعالي، «. تقصیر مک 

 .162، 121،()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام.  3
 .211، همان،الملکنظام. 4
نظامیان حاضر در درگاه بودند کبه خواجبه  ها ااجملهنظیر بودند. آنگفتند که  هم اا نظر ظاهری و هم هجاع  و جنگجوی  ب مفردان به مردان  برگزیده م . 1

ها باخبر باهند و در خدم  ها یک نقیب داهته باهند تا اا حال آنها حقوق ایاد و بدون تأخیر، در نظر گرفته هود و هر ونجاه مرد اا آنبرای آنتولیه کرده اس  
، الملبکنظامها باهد هبر چبه اودتبر انجبام دهنبد. م  ویر آید که در حیطو کاری آنها باید اسب و تجهیزات داهته باهند تا هرگاه کار مهها باهند. همو آنآن

  .323، ()سیاستنامه الملوکسیر
 .313همو،  .6
 .214، ترجمو محمود مهببدوي دامغببان ، اخبییارالطوالدینوری، . 7
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خدم  نگهدارنبد و اگبر خبالف به ها هم بگویند به هر ترتیب  هده همه لشکر را آماده « خیل»فرماندهان 
اهمیب   1هبده را بپرداانبد. هبا بابب  خبدمات نظبام  ورداخب ای  عمل کنند باید غرام  مال  که به آن

تنها در عرلو نظر موردتوجه خواجه نبود بلکه وس اا رتبل آلبب ارسبالن و ابقبای ورداخ  حقوق سپاهیان 
 2دینار به حقوق لشکریان افزوده هد. 711.111خواجه در مقام واارت، به دستور او 

 الملکهای نیروهای نظامی از نگاه خواجه نظامشایستگی -2

رابل تحقق اس . نظبام الملبک در عبی   ترسیم نظام آرمان  یا الگوی  در وارع با توضیح وضعی  مطلوب
های متعدد اینکه کمابیر انتقادات  به وضعی  نظامیان امانو خود دارد، با توضیحات مفصل خود در فصل

 ، آرمان های خود را دربارۀ نظامیان بیان کرده اس .سیرالملوک
 ایهای حرفهشایستگی -1 -2
 توان رزمی -1 -2-7

ای که به او واگذار م  هود تجرببه و تبوان رامب  و جسبارت در هنگامبو نببرد برای یک نظام  بنابر حرفه
دلیری و مردانگ  در مباراه، ایستادگ  و کاردیدگ  و رام آامودگ ، رود. تری  هایستگ  به همار م اساس 
کوه ، داهت  مهارت در به کارگیری سالح و اسب سواری و مبارا بودن مبواردی اسب  کبه اا نظبر سخ 
 3.وسندیده اس  خواجه

هد. توانس  فردی جنگجو و مبارا تلق  هود که به تربی  او توجه م یک نظام  مطلوب هنگام  م 
کیبد کبرده اسب . غالمبان مبدتبه جایگاه غالمان و لزوم تربی  آن سیرالملوکخواجه در  ها رببل اا ها تأ

ایجباد تنبوع و ررابب  در  4بودند، های سامانیان، عباسیان و غزنویان هدهسلجوریان وارد ساختار حکوم 
هبای نظبام  غبالم ای، اسبتفاده اا رابلی لشکریان، عدم اعتماد به بومیبان و خویشباوندان ربوم  و ربیلبه

های سیاس  را به اسبتفاده اا غبالم تری  عوامل  بود که نظاموذیری غالمان اساس سپاهیان و تصور اطاع 
ضرورت و نحوۀ ورورش غالمان ورداخته در باب بیس  و هفتم به سیرالملوکنویسندۀ  1داه .م سپاه  وا

اس  و بر ای  باور اس  که در رواگاران ویشی ، نظام  مناسب برای تربی  و ورورش غالمان اا آن روا کبه 

                                                 
 .313، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام. 1
 .27، الملکخواجه نظامطباطبای ، . 2
 .336، 314، 312، 313، 322، 323، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام. 3
گاه  بیشتر اا جایگاه غالمان در ساختار حکومت  سامانیان و غزنویان بنگرید به: . 4 غالمبان سبرای  در بااهناس  نقبر و جایگباه »اخیان  و احمدی.  برای آ
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 .62-36 : 3123) 34، ش. دانشگاه الزهراء )س(
 .23، «رام افزارهای ایران در دوران اسالم  با استناد به آثار هنری گنجینه اسالم »ساریخان ،  . 1
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هدند تا رواگار ویری و ترفیع درجه بوده اس . در ادامه خواجه با نگاه  آسیب هناسبانه اظهبار خریده م 
منبد افتاده اس ؛ یعن  در امان نگارش کتاب غالمبان ببه روهب  نظام« رسم اا راعده خویر»ن دارد آم 

هده ای رعای  م ای که در ورورش غالمان نظم ویشهعنوان دورهاو اا رواگار سامانیان به 1هدند.تربی  نم 
ه اندااه خدم  و هایسبتگ  یاد کرده اس . ایرا در آن رواگار ارتقاء رتبه غالمان را امری تدریج  و منوط ب

   2دانستند.غالم م 
 احترام به مافوق -2 -1 -2

اا نظر خواجه برای اینکه سرخیالن یا همان فرماندهان نظام  اا نگاه افراد ایبر نظبر خبود حرمب  داهبته 
باهند، باید نیااهایشان اا سوی فرمانده به وادهاه یا مقامات حکومت  بیان هبود. اگبر لشبکریان خودهبان 

بینند و احترام  برای او رائل نخواهند ببود. برای برآوردن نیااهایشان اردام کنند، خود را محتاج فرمانده نم 
دراای کند و احترام او را نگه ندارد و اا حد خبویر افزون بر ای  اگر کس  اا لشکریان به فرمانده خود ابان

 3.دبگذرد، باید تنبیه هود تا فرق بی  بزرگ و کوچک آهکار هو
عنوان نیبروی مثال  که خواجه دربارۀ البتگی  و غالمانر آورده، مؤید ای  اسب  کبه غالمبان  کبه ببه

کردنبد. روای الپتگبی  دویسب  ها اطاعب  م طور مطلق اا آننظام  در خدم  فرماندهان بودند باید به
بگیرند. چبون ببه مقصبد رسبیدند، روند و مالیات  را اا آن ناحیه « خلج و ترکمانان»غالم را نامزد کرد تا به 

طور کامل نپرداختند. غالمان خشمگی  هدند و رصد کردند برای گبرفت  مبال ببا خلج و ترکمانان مال را به
ها بجنگند اما سبکتگی  که همراه جمع بود اا جنگیدن امتناع کرد. وس اا برگش  در جواب البتگی  کبه آن

و اگبر مبا « جنگ کنید»  آنکه خداوند ما را نفرموده بود که اا جه»اا او ورسید چرا جنگ نکردید. گف : 
فرمان خداوند جنگ کردیم  وس هریک  خداوندی بودیم  نه بنده، که نشان بندگ  آن باهد که همه آن ب 

« فرمود هما را که جنگ کنیبد؟»کند که خداوند فرماید؛ و اگر هکس  بر ما بودی ر بد خداوند گفت  ک  
طار  داهت ؟ ...اکنون اگر فرمای  تا جنگ کنیم ببرویم، یبا مبال بسبتانیم یبا جبان فبدا و آن عتاب را ک  

 4.الپتگی  اا هنیدن ای  استدرل خوهر آمد و تصمیم سبکتگی  را تأیید کرد«.کنیم
سبارران و اا نظر خواجه سران سپاه نباید نسب  به وادهاه گستاخ هوند. وادهاه نبایبد ببا بزرگبان و سپاه

ها را گسبتاخ کبرده، در رساند و آنکند. ایرا ای  کار به هکوه وادهاه آسیب م « مخالط »حتشم عمیدان م
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با توجبه ببه ایب  تولبیه گویبا خواجبه روش محمبود غزنبوی را در  1کنند.های او سست  م عمل به فرمان
ه محمود یک  وسندیده اس . ای  درحال  اس  کنم  2هامخالط  با سپاهساررانر و خوردن هراب با آن

 رفته اس .اا فرمانروایان آرمان  خواجه در گزینر نیروهای انسان  به همار م 
 تعرض نکردن سپاهیان به جان و مال مردم -3 -1 -2

گرفتنبد. گرفتند، دو رویبو غالبب را در وبیر م سپاهیان در رویاروی  با مردمان  که بر سر راهشان ررار م 
گیری اا منابع سِر راه را به وشتوانو ردرت نظبام  و ادند و بهرهغارت و چپاول م محابا دس  به سپاهیان ب 

های انبدگ ، ببدون کسبب رضبای  لباحبان مبال و ورداخب  هزینبه، حبق خبود بهانو تأمی  نیاامنبدی
ای گزیدند، در هنگام ویروای تجاوا به حقوق مغلوبان در هر امینهکه ای  روش را برم دانستند. کسان م 

آمیز ببا مردمبان مسبیر لشکرکشب  و مغلوببان ببود. روش همردند. رویو دیگر رفتاری مسالم را مجاا م 
هد که به وشتوانو مردم  ها معموًر اا سوی فرماندهان  اتخاذ م ها به رعایا و مهربان  با آنورداخ  هزینه

کبه نیروهبای  کبه در آغباا ببا های متعدد مؤید ایب  اسب  در تداوم و ثبات حکوم  باور داهتند. گزارش
استعداد نظام  خود باعث تأسیس و توسعو امپراتوری سلجوریان هدند اا چپاول گری و تعرض ببه جبان و 

  3کردند.مال مردم فروگذار نم 
نویسبد؛ خواجه اا ابان بزرگمهر، وایر مشهور دورۀ ساسان  که انوهیروان را مورد خطاب ربرار داد م 

اند و نباید فقبط ببه ها سپرده هد مردم آن وری  را هم لاحب هدهنند اگر وریت  به آنسپاهیان نباید فکر ک
فکر ور کردن کیسو خود باهند و ویران  وری  و فقر مردم آن برایشان اهمیت  نداهته باهد. هرگاه لشبکریان 

مبردم بزننبد ببر اا ردرت نظام  خود سوءاستفاده کرده و دس  به تصاحب اموال و هکنجه و اندان  کردن 
افبزون  4ها در وریات مطلق باهد.ها را بگیرد و اجااه ندهند ردرت آنوادهاه اس  که جلوی ای  دراادست 

های مطلوب در نظبام الگبوی  خواجبه ببرای البتگبی  و عنوان ویشگ داری و مراعات مردم بهبر ای  اا مردم
یا تجاوا لشکریان بر مال و جان رعی  را « اادست در»الملک در جای دیگر نظام 1سبکتگی  یاد هده اس .
 6سروسامان  جامعه رلمبداد کبرده اسب .منزلو یک  اا ویامدهای بروا آهوب و ب ناوسند دانسته و آن را به
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  1تسلط سپاه  بر رعی  را برابر با ویران  مملک  دانسته اس .هم  نامهقابوسنویسنده 
 ایهای حرفهسایر شایستگی -1-4 -2

های یک غالم که مراتب باری نظام  را ویموده اا روش الگوسباای اسبتفاده کبرده خواجه برای بیان ویشگ 
هبای یبک های مربوط به البتگی  و سببکتگی  بیبان ویشگ لراح  هدف خود را اا نقل داستاناس . او به

اا اولاف البتگبی  دانسبته  خواجه داهت  رأی و تدبیر را یک  2غالم هایسته برای ملکشاه اعالم کرده اس .
سارری خراسان در سباختار نظبام  حکومب  سبامانیان طب  کبرد. همچنبی  اا که مراتب ترر  را تا سپاه

ای برای او بود، ستایر کرده اس . غایبب نببودن و هوهیاری سبکتگی  که غالم البتگی  و جانشی  هایسته
 3مفردان یاد هده اس . هایعنوان یک  دیگر اا ویشگ همیشه بر درگاه بودن به
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 های فردیشایستگی -2-2
 قومیت -1 -2-2

کار گیرد که اانظر جغرافیای  الملک در گزینر کارکنان دیوان  سع  داه  کسان  را بهبرخالف اینکه نظام
میان بر چنبد در گزینر نظا 1خراسان  یا ماوراءالنهری و اا نظر مذهب  ویرو مذهب حنف  یا هافع  باهند،

کید داه . او برخالف آلب ارسالن که حاکمان و لاحب منصببان دولب  سبلجور  را ببه رومیت  بودن تأ
طور آهکار اا برتری چند رومیت  بودن لشکر به 2،کردداهت  لشکر خراسان  یا ماوراءالنهری تشویق م نگه

یاد کرده اس . سلطان محمود با آنکبه در عنوان الگو در ای  امینه سخ  گفته و اا سلطان محمود غزنوی به
هد، تعصبب را ببه کنبار مذهب تسن  حنف  تعصب داه  اما آنجا که موضوع گزینر سپاهیان مطرح م 

نهاد و اا چند جنس لشکر داه ؛ ترك، خراسان ، عرب، هندو، غوری و دیلبم. اا توضبیحات خواجبه م 
گرفب ؛ اول اینکبه در هنگبام واسببان  در در ویر م آید که محمود به دو دلیل چنی  روه  را چنی  برم 

که همگ  در معرض دید یکدیگر بودند. هیچ گروه  طوریگرف ، بهای را به کار م هب اا هر جنس عده
دادند. اا سوی دیگر در هنگامو جنگ هر جنس ببرای خوابیدند و واسبان  م تا لبح اا بیم گروه دیگر نم 

سسبت  در »جنگیدنبد تبا کسب  انبگ کوهیدند و با جبدی  م نام و ننگ  م حفظ اعتبار و آبروی خود )
گیری کوهیدند که اا یکدیگر بهتر باهبند. در آخبر چنبی  نتیجبهها نچسباند. همه در آن م را به آن« جنگ

هدند و هرگباه دسب  م « جویکوش و نامسخ »کارگیری لشکریان اا هر جنس  همه کرده اس  که با به
کس در براببر ایب  لشبکر ترتیب هبیچای کشیدند. بهبردند تا هکس  لشکر دهم  وا وس نم  به سالح م

ترسبیدند و توانس  مقاوم  کند و همه لشکرهای اطراف اا وادهاه  کبه چنبی  لشبکری داهب  م نم 
سب  تح  تأثیر چنی  دیدگاه  اس  که ملکشاه اعراب و اکبرادی را کبه ببه او در هک 3هدند.مطیع او م 

ها را در امرۀ سپاهیان خویر ربرار ترتیب آنای و به 4عمویر راورد یاری رساندند، ارطاعات بسیار بخشید
  داد.

خواجه تولیه کرده اس  لشکریان حاضر در درگاه، خراسبان ، دیلمب ، هببانکارگان وبارس و گرجب  
بایبد نامشبان در « چهار جبنس»ت های متفاوبه نظر خواجه همواره چهار هزار مرد ویاده اا رومی  1باهند.

کارگیری جنس نبودن لشکر آن بود که حکوم  سلجور  با ببههای همیک  دیگر اا فایده 6دیوان ثب  هود.
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هبا حکومب  را هبکل داده دیگر اروام در ساختار ارتر توانس  خود را اا من  ترکمانان  که به وایمردی آن
به نوهبتو  جنس نبودن لشکریان منطبق اس .دربارۀ هم نامهبوسقانظر خواجه با نظر نویسنده  1بود برهاند.

لشکر همه اا یك جنس مدار که هر وادهاه  لشکر همه اا یك جبنس دارد همیشبه اسبیر »عنصر المعالي 
لشکر خویر باهد، دائم ابون باهد، اا آنکه اا یك جنس همیشه متفق یکدیگر باهند، ایشان را بیك دیگبر 

اا هر جنس  بود ای  جنس را بدان مالیده توان داهت  تا آن روم اا بیم ای  روم و ای  روم نتوان مالیدن و چون 
اللبه چهبار فرمان  نکنند و فرمان تو بر لشکر تو روان بود؛ و جّد تو سبلطان محمبود رحمهاا بیم آن روم ب 

ترسبانیدی و هنبدوان را ببه  هزار غالم ترك داهت  به سرای دائم و چهار هزار هندو، دائم ترکان را به هنبدوان
 2«.ترکان

ها غزنویان را ها برخاستند و به یاری آنحال خواجه توجه به ترکمانان را که سلجوریان اا میان آندرعی 
گبزینر ترکمانبان  و در فصل بیس  و هشبم ببه 3هکس  دادند و به ردرت رسیدند را فراموش نکرده اس 

کید کرده اس . اا نظ امبا ببه خباطر  «هده اس هرچند اا ترکمانان ماللت  حالل»ر او برای سپاهیگری تأ
ها با سلطان بایبد نیمب  اا سبپاهیان ها در مرحلو تأسیس حکوم  سلجور  و نسب  رومیت  آنخدمات آن

ها در نفر اا آن 11111تا  1111باهد با این  و ساا غالمان حاضر در درگاه اا ترکمنان باهند و هرگاه رام 
 4نصیب نباهند و اا وادهاه خشنود باهند.ها به کار گرفته هوند تا اا ای  دول  ب مأموری 

 داشتن سالح و لباس نیکو -2 -2 -2
سبته داهت  بیس  دس  سالح خاص و مرلبع در خزانبه را ضبروری دانخواجه در فصل بیستم  آماده نگه

ها های نیکو آن سالحها و بار دادن سفرای کشورهای خارج ، بیس  غالم با جامهاس  تا در هنگام جش 
این  ملك و این  وادهاه  نگاه باید داهب  کبه »را بردارند و گرد تخ  وادهاه بایستند. به عقیدۀ خواجه 

داران  کبه ظباهرًا دربارۀ چوبواجه خ 1«.این  و عّدت هر وادهاه  بر اندااه هّم  و ملك او باید که باهد
هبا ببا چبوب کردند و همیشه باید در درگاه باهند نوهته اس  که بیسب  نفبر آنایر نظر امیر حرس کار م 

 6های بزرگ به خدم  مشغول هوند.ای و ده نفر دیگر با چوباری  و بیس  نفرهان با چوب نقره
                                                 

 .23، ترجمو یعقوب آۀند، دیوانسییاالري در عهیید سییلجوقی )وزارت در عهیید سییلجوقی(کلوانر،  . 1
 .211، قابوس نامهعنصر المعالي، . 2
گاه  اا نقر ترکمانان در روی کارآمدن دودمان سلجور  بنگرید به: 3  هیا و شیر واژه ) با معنیبیهقی تاریخ، بیهق ؛ 16-413، زی  االخبار، گردیزی.  برای آ

راحة الصدور و آییة السیرور ؛ راوندی، 34، 32، مسامرةاالخبار و مسایرةاالخیار، رسرای آ ؛ 434-444/ 1، (و ادبی دستوری هاینکته دشوار و برخی هایجمله
 .43، 24 در تاریخ آل سلجوق،

 .314، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام. 4
 .327همو، . 1

 .323همو،  6.
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می  آرت جنگ  و به خبدم  گبرفت  غالمبان را خواجه در فصل س  و دوم مطالب  بیان کرده که اه 
جای تمایل به تجّمبل و آلب  و اینب  خانبه آهکار کرده اس . او بر ای  باور اس  که نخبگان حکومت  به

تجّمل و سالح و آل  جنگ سااند و غالم خرند که جمال و هکوه ایشان اندر ای  چیزهبا ببود »بهتر اس : 
تبر و تر باهد و در میبان همبارن و لشبکر باهبکوهه نزدیك وادهاه وسندیده... هرکه را اا ای  معن  بیشتر، ب

 1«.ترآراسته
 اندام مناسب داشته باشد -3 -2-2

بودند، باید ای  عنوان نیروهای نظام  که باید همیشه در درگاه حاضر م اانظر خواجه در گزینر مفردان به
 2.و سیما و دروری برگزیده باهند ها باید اا نظر ردها مدنظر ررار گیرد؛ آنویشگ 
 داشتن لقب مناسب -2-4 -2

جا هدن القاب امیران لشکری و عمیدان ااجمله انتقادهای  که خواجه دربارۀ وضعی  امانو خود دارد، جابه
-الدوله، یمی الدوله، سی های گذهته لقب امراء ترکان حسامکشوری اس . او اظهار داهته اس  در امان

الدوله و مانند ای  بوده اس  و لقب خواجگان و عمیدان و متصبّرفان عمیبد الملبك، ظهیبر همسالدوله و 
الملك و مانند ای  بوده اس . اما اکنون ای  تمایزهبا اا ببی  رفتبه الملك، روام الملك، نظام الملك و کمال

و « نهنبدر خویشت  مب نهند و تاایکان لقب ترکان بترکان لقب تاایکان بر خویشت  م »که طوریاس . به
 3دانند.ای  کار را عیب نم 

 باشکوه و با ابّهت باشد )امیر حرس( -5 -2 -2
هبای وبیر اا هبود ایب  منصبب اا دورهبر اساس توضیحات خواجه دربارۀ منصب امیر حبرس معلبوم م 

تر اا هبکوه تر و بباکس بزرگهای بزرگ دربار بوده و وس اا امیر حاجب بزرگ هیچسلجوریان یک  اا هغل
ای  هغل بااوی اجرای  سیاس  تنبیه و مجااات وادهاه بود. وادهاه چبون اا کسب   امیر حرس نبوده اس .

های متنوع  اا ربیِل گردن ادن و دس  و وای بریدن و ببردار کبردن و هد ممک  بود مجاااتخشمگی  م 
ر مورد امیر حرس بر ای  باور اسب  کبه چوب ادن و به اندان و به چاه کردن برای او در نظر گیرد. خواجه د

کبوس و »یافته اس . در گذهته امیر حبرس دارای  در امان ملکشاه اعتبار ای  مقام برخالف گذهته کاهر
 4.ترسیدندبوده اس  و مردمان اا او بیشتر اا وادهاه م « علم و نوب 

 

                                                 
 .373همو، . 1

 .323همو،  2.
 .203همو،  .3

 .323همو،  4.
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 سیرالملوکل شایستگی نظامیان در مد -3

توان مدل هایستگ  نیروهای نظبام  گانه، م های سههای هایستگ  در ساح با توجه به جداول هاخص
هده اس .  اهاره سیرالملوکبار در  11ای به هاخص توان رام  را ترسیم کرد. در بعد حرفه سیرالملوکدر 

عنوان هایستگ  یباد کوه  و ایستادگ  و مبارا بودن بهسخ  مورد اا کاردیدگ ، رام آامودگ ، 11در ای  
داهت ، حد خبویر را بار ذکر هده؛ دراا ابان  نکردن، حرم  نگاه 4هده اس . هاخص احترام به مافوق 

تبوان ببا تعبیبر دانست  و اا آن عبور نکردن و اطاع  اا مافوق اا موارد آن اس . هاخص سوم کبه اا آن م 
کردنبد مراتب نظبام  را طب  م نظر خواجه ای  هاخص ببرای غالمبان  کبه سلسبله . اایاد کرد« تربی »

دراای نکردن لشکریان ببه امبوال رعیب ، هبوش و اهمی  داه . موارد چهارم، ونجم و هشم یعن  دس 
 ای با فراوان اند. آخری  هایستگ  حرفهمورد فراوان  در یک سطح ررار گرفته 2تدبیر و هجاع  هرکدام با 

 خدم  بودن یا همیشه بر درگاه بودن و غایب نبودن غالمان اس .بهیک مورد آماده
مبورد رومیب  لشبکریان اسب . اا نظبر خواجبه بهتبر اسب   9در بعد فردی اولی  هاخص با فراوان  
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 ترها را سهلجنس نبودن لشکریان کنترل آناند باهند. همآوری ههرهلشکریان اا اروام گوناگون که در جنگ
مورد  و لباس و این  نیکو )ببا  8های مرلع )با فراوان  افزاید. داهت  ابزارها و سالحو بر کارای  ایشان م 

ها درگباه ببود، ببرای نشبان دادن هبکوه و ویشه برای نیروهای نظام  که محل خدم  آنمورد  به 1فراوان  
مناسب برای سران سپاه و ابه  برای لقب ، جالل وادهاه ضرورت داه . داهت  اندام مناسب برای مفردان

 اند.های فردی ررار گرفتههای وایین  جدول هاخصامیر حرس هر کدام با یک مورد فراوان  در رده
امکان استخراج مبدل  سیرالملوکها در کتاب ها بر اساس فراوان  آندر وایان با تعیی  اولوی  هاخص

  .1هایستگ  نظامیان فراهم هد )نمودار همارۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیرینتیجه

مؤید توجه ویشۀ خواجه ببه نظبامیگری و نیروهبای نظبام  اسب . انتخباب و  سیرالملوکبررس  محتوای 
سبارر عنبوان یبک دیبوانکارگیری افراد هایسته در منالب نظام  برای خواجه اهمی  داهته اس . او ببهبه

ه کبرده اسب . اا نظبر او هرچبه حکبومت  رلمبرو برجسته به هر دو جایگاه موجود و مطلوب نظامیان اهار
تری داهته باهد، باید برای اداره و حفظ ای  رلمرو نیروهای نظام  بیشتری به کار گیرد. اا نظر خواجه وسیع
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ها و ارائو ویشنهادات دربارۀ های آنروای نظام  در امرۀ ارکان الل  حاکمی  بودند. اا ای  رو تعیی  ویشگ 
 وای امانه ضرورت داه .ها به فرمانرآن

دربارۀ جایگاه آرمان  نیروهای رام ، ترسیم نظام آرمان  یا الگویِ  )مدل  سیرالملوکهای متعدد داده 
در دو بعد رابل ترسبیم  سیرالملوکوذیر کرده اس . مدل هایستگ  نظامیان در هایستگ   نظامیان را امکان

داهبت  تجرببه و تبوان رامب ، احتبرام ببه مبافوق، های  همچبون ای، بعد فردی. هاخصاس : بعد حرفه
ای دسبته توان در بعد حرفبهخدم  بودن را م بهدراای نکردن به اموال مردم، تدبیر، هوهیاری و آمادهدس 

های  همچون چند رومیت  ببودن لشبکریان، اببزار، سبالح، انبدام، لقبب بندی نمود. اا سوی دیگر ویشگ 
های مهبم نظامیبان توان اا هایستگ هت  و باابه  بودن )امیرحرس  را م مناسب، لباس نیکو  و مجلل دا

 در بعد  فردی برهمرد.
ببا  سیرالملوکها و مدل هایستگ  نظامیان در کتاب افزون بر هدف  که ای  جستار در استخراج ویشگ 

هبا ببرای شگب گیری اا روش تحلیل محتوا برعهده داهته اس ، ورداخت  ببه چرایبِ  برهبمردن ایب  ویبهره
 های بعدی به آن ورداخته هود.های  اس  که رام اس  در وشوهرنظامیان اا سوی خواجه اا ضرورت
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