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   Khajeh Nizam al-Mulk Tusi, the famous minister of the Seljuk era, 

served as ministers of two kings of the dynasty, namely Alb Arslan 

(1067-1077) and Malik-Shah (1077-1097) for thirty years and played 

the main role in organizing and managing the Seljuk government. One 

of his most important measures was creating an army referred to as the 

Nizamiyeh slaves. This organized group, consisting of slaves bought by 

Nizam al-Mulk, operated directly under the command of the minister. 

Particularly after the death of Nizam al-Mulk, they were one of the most 

influential groups in the political events of the Seljuk era for about a 

decade. This research tried to answer the question of the purpose and 

motivation of Khajeh Nizam al-Mulk in creating a group of military 

slaves as well as the role they played in the political currents of the 

Seljuk era, using a descriptive-analytical method and utilizing first-hand 

sources of that time. The findings of the study indicate that the 

insecurity in the position of bureaucrats in the pre-Seljuk dynasty, i.e. 

the Ghaznavids, and in the Seljuk era urged Nizam al-Mulk to establish 

an independent military force to stabilize his position as a powerful 

bureaucrat. This group also appeared influential in the political currents 

of the Seljuk era after Khajeh's death. 
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الملک اف ایزاػ گـوه ؿالهاو يظاهیه و تأحیـ ایى گـوه ػؿ رـیايات میامی ػَـ اهؼاف يظام
 ملزوهی

   بهامن ماالؿی، *القػلی ؿضاییاو
ـاویامودیاؿ ،گـوه تاؿیظ  ، ػاييکؼه اػبیات و ػلوم اينايی ، امتاػالق   ، ای
ـاویاؿ ،گـوه اػبیات ، ػاييکامتاػب   ؼه اػبیات و ػلوم اينايی ، یامود، ای

 چکیذه  واژگان کلیذی
 

 ،سلجوقیان

 ،نظام الملک

 ،غالمان نظامیه

 مویذ الملک

 -544الملک عومی وفیـ ياهؼاؿ ػَـ ملزوهی که وفاؿت ػو تى اف مالعیى ایى ملنله یؼًی آلب اؿمالو )عواره يظام    
ػهری و اػاؿ  ه.م( ؿا به هؼت می مال برـ ػدرؼه ػاىرن، يويری بـرنرته ػؿ مرافهاو 584 -564ه.م( و هلکياه ) 564

اػ اؿتيی ىغَی بوػ که اف آو با ػًواو ؿالهاو يظاهیه یراػ تـیى اهؼاهات او ایزکـػ. یکی اف هدنصکوهن ملزوهی ایلا هی
الملک تيکیل ىؼه بوػ، هنرتویما  تضرن كـهراو امن. ایى گـوه مافهاو یاكته که اف ؿالهاو عـیؼاؿی ىؼه تومظ يظامىؼه

ـگ عواره يظامبه-يؼ. آياو ػکـوفیـ ايزام وظیله هی ـگرؾاؿ هتـیى گـوصؼوػ یک ػهه اف هدن -الملکویژه پل اف ه های تأحی
ـه –ػؿ رـیايات و وهایغ میامی ػَـ ملزوهی بوػيؼ. ایى پژوهو  با ؿوه توٍیلی گیـی اف هًابغ ػمن اول تضلیلی و با بد

الملک اف ایزاػ گـوه ؿالهاو يظاهیه چه کًؼ به ایى موال پامظ ػهؼ که هؼف و ايگیق  عواره يظامػدؼ ملزوهی تاله هی
 ايؼ؟ػؿ رـیايات میامی ػَـ ملزوهی ایلا يموػهبوػه و ایى گـوه چه يويی 

ی هاهبل ملزوهی )ؿقيویراو( و ػؿ ماالؿاو ػؿ ملنلهگـ آو امن که يا اهًی هوروػ ػؿ رایگاه ػیواوهای پژوهو بیاویاكته 
  ؿاالملک ؿا بـآو ػاىن تا با تيرکیل يیـویری  يظراهی، هنرتول اف مرلغاو مرلزوهی، رایگراه عروػ ػدؼ ملزوهیاو، يظام

ـگؾاؿ ػؿ رـیراو به ـگ عواره يیق صضوؿی تأحی هرای ػًواو یک ػیواو ماالؿ هؼؿتمًؼ تبیج و تضمیى کًؼ. ایى گـوه پل اف ه
 میامی ػَـ  ملزوهی ایلا کـػيؼ.

 

 316/19/1044 افتیدر خیتار

 13/41/1041 3زشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 هوؼهه

ـاو بؼؼ اف امالم امن. صضوؿ می مالۀ وی ػؿ تـیى ػیواوبـرنتهه.م( اف 584الملک عومی )ف عواره يظام ماالؿاو تاؿیظ ای
ه.م( و 564-544تـیى مالعیى ایى ملنله، آلب اؿمالو )باالتـیى مغش ػیوايی صکوهن ملزوهی و وفاؿت ػو تى اف بـرنته

ـه1ه.م(584-564هلکياه ) ـاو تبؼبؼیل ػؿ هیاو ػیواوای بیاو ؿا به چد ـاو که ؿالب پژوهوامن> تا رایی یل کـػهماالؿی ای گ
ـاو، ػؿعيو صکوهن ملزوهیاو ػؿ ایى ػدؼ ؿا يتیزۀ صضوؿ وی ػؿ ؿأك يظام ػیوايی ایى ملنله هی ػايًؼ. تاؿیظ هیايی ای

ؿه همايگويه که هًابغ تاؿیغی ایى ػَـ مـىاؿ اف ؿوایات و صکایاتی امن که به ػؿاین، ؽکاوت، هوه و آیًؼه يگـی عواره اىا

                                                           
 (.1364:207؛ عم٣ّ٥، ٥ٕٞ158:1355ٗ د٥ُِ ٥٘ش تٝ ٢ٚ ِمة تاج اِحضزت٥ٗ دادٜ تٛد٘ذ )خٛا٘ذ٥ٔز،  تٝ 1
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ـهًگی ػمنهای فیاػی ػؿ فهیًهػؿ ػَـ وفاؿت عواره، ملزوهیاو به هوكوین 2ػاؿػ. یاكتًؼ. های هغتلق میامی، اهتَاػی و ك

ـتامـ هلمـو ملزوهیاو ، تأمیل هؼاؿك يظاهیه ػؿ ىدـ3ػملکـػ عواره ػؿ صماین اف ػلمای ػیًی و هتَوكه های م
( و تبضـ وی ػؿ ػلوم هغتلق 885:8683ؾاؿی فهیى )اهغاع ػاؿی()لمبتى،(، مافهايؼهی يظام واگ36/884: 8668احیـ، )ابى

ـاو بؼؼ اف امالم امن> چًايکه ؿقالی، گـ تمایق وی اف مایـ ػیواو، يمایاو4ػالو  هداؿتی که ػؿ اهوؿ يظاهی ػاىن به ماالؿاو تاؿیظ ای
ؿمؼ ػملکـػ عواره به هضبوبین وی ػؿ زموع، به يظـ هیامن. ػؿ هالملک، او ؿا با بـهکیاو هواینه کـػهكویه بـرنتۀ هؼاٍـ يظام

ـاو، هیاو تمام عبوات ارتماػی آو ػوؿه هًزـ  (.345:8658ىؼه امن )بویل و ػیگ
ـای ایزاػ  اؿتيی ىغَی اف هدن  ـاو هتمایق ماعته امن،  تاله او  ب تـیى اهؼاهاتی که عواره ؿا اف مایـ ػیوايیاو تاؿیظ ای

کـػيؼ. بـ ایى اماك، ایى هواله ػؿ ٍؼػ پامظ به ایى پـمو ه هنتویما  تضن يظاؿت وفیـ ايزام وظیله هی)ؿالهاو يظاهیه( بوػ ک
الملک اف ایزاػ گـوه ؿالهاو يظالهیه چه بوػ و ایى گـوه چه يويی ػؿ تضوالت میامی ػَـ عواره امن که ايگیق  عواره يظام

ـگ وی ایلا کـػيؼ؟ يظام  الملک و تضوالت پل اف ه

 ی پژوهوپیيیًه
ـاو بؼؼ اف امالم امن. بهصکوهن می مالۀ آلب اؿمالو و هلکياه ملزوهی یکی اف هدن ػلیل يوو تـیى ػوؿاو تاؿیظ ای

ـگؾاؿ عواره يظام کًًؼ یاػ هی: الؼوله الًظاهیه;ؿا با ػًواو  ػوؿاو، ایى الملک ػؿ ایى ػَـ، بـعی اف هًابغ ػمن اولتأحی
: ؿالهاو يظاهیه;الملک همچوو ایزاػ گـوه (. گـچه بـعی اف ػمتاوؿػهای يظام3/85: 8683> النمؼايی،81/66: 8684احیـ، )ابى

ـگؾاؿتـ هؼاؿمی ػیًی با ػًواو هؼاؿك يظاهیه ـگ عواره يیق يام وی ؿا فيؼه يگهمال 5و اف آو تأحی ػاىن، ػملکـػ او ها  پل اف ه
ػاؿی و مافهايؼهی آو، اؿتباط گنتـػ  با های هغتللی چوو گنتـه يظام اهغاعههًضَـ به ایى هواؿػ يمايؼ. اهؼاهات او ػؿ فهیً

ـاو امن و به که اف هدمتـیى کتب اػبیات ايؼؿفياهه6ػلما و هتَوكۀ ػَـ و يگاؿه کتاب میـ الملوک ای ػؿ اػبیات بؼؼ اف امالم ای
ـاو و هضوواو تاؿیظ و هوؿػ توره عاً پژوهو الملک همواؿهامن و...، مبب ىؼه عواره يظامهای هغتلق تـرمه ىؼه فباو گ

                                                           
 1368اث٥ز،)اتٗ «عا٤ز تالد ٌزدآٚر٢ ٚ تذ٤ٚٗ ؽذٜ اعتٞا٣٤ اس آٖ در تغ٥ار ٔؾٟٛر ٚ ٔدٕٛعٝ [إِّه٘ظاْ]اخثار اٚ »اث٥ز: ٌفت١ اتٗ ت2ٝ

:23/187.) 
ٌذاؽت طثمات تال٣ ٣ٕ٘ ا٢ تٛخٝ تٝ عا٤زٌفت١ ٔعش٢، ؽاعز درتار عّدٛل٣، حٕا٤ت ٔفزط خٛاخٝ اس رٚحا٥ٖ٘ٛ ٚ ٔتصٛفٝ خا٣٤ تز تٙا ت3ٝ

 (.1372:66)عزٚض٣ عٕزلٙذ٢، 

تزت٥ة عپاٜ ٚ تعث٥ٝ ِؾىزٞا ٞٓ  ٕ٘ٛد، تٕٝٞچٙاٖ وٝ تٝ تذت٥ز أٛر د٤ٛاٖ ٚ ٚال٤ت اؽتغاَ ٣ٔ»إِّه االعحار، ٘ظاْتٙا تٝ ٘مُ ٤ٛ٘غٙذٜ ٘غائ4ٓ

(. در عٟذ حىٛٔت عّطاٖ آِة ارعالٖ  ٚ در سٔا٣٘ وٝ فض٤ّٛٝ رٞثز ٌزٜٚ ؽثا٘ىارٜ ع٥ّٝ عّدٛل٥اٖ 50:1364)ٔٙؾ٣ وزٔا٣٘،« وزدل٥اْ ٣ٔ

إِّه را تزا٢ تغخ٥ز دص اعشاْ وزد ٚ خٛاخٝ تٛا٘غت دص را فتح ٚ فض٤ّٛٝ را ؽٛرػ ٕ٘ٛد ٚ در دص٢ ٔغتحىٓ پٙاٜ ٌزفت، عّطاٖ ٘ظاْ

 (.23/47: 1368اث٥ز،اع٥ز وٙذ )اتٗ

ؽزح ٔثغٛط٣ درتار٠ ٔذارط ٘ظا٥ٔٝ  آٖ اختٕاع٣ ٚ ع٣ّٕ تأث٥زات ٚ ٘ظا٥ٔٝ ٔذارط٢ خ٤ٛؼ، ( در اثز تحم٥م٣ ٚ تزخغت1363ٝوغا٣٤)5

 اعت. ارائٝ وزدٜ
  (.20-19: 1347إِّه،)رن. ٘ظا6ْ
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ـاؿگیـػ. چًاو ـاهوو  8تا ايؼیيمًؼ ػلوم میامی هضمؼ رواػ عباعبایی 7که اف امتاػ ػاييگاه هًؼ ػبؼالـفام کايپوؿیاػبیات ه پی
 ايؼ.  هایی هنتول يگاىتههای او کتابػملکـػ و ايؼیيه

ـاو  يياو هیهاياههها و پایاويگاهی به كدـمن کتب، ؿماله ی ػهؼ تاکًوو ٍؼها احـ ػؿباؿهی هواعغ هغتلق تضَیلی ػؿ ای
الملک  يوىته ىؼه امن. با وروػ ایى، تا آيزا که يگاؿيؼگاو رنتزو کـػيؼ تاکًوو تضوین راهغ های عواره يظامػملکـػ و ايؼیيه

ـاهوو ؿالهاو يظاهیه یا هماو اؿتو ىغَی يظام  ػؿ رـیايات میامی ػَـ ملزوهی ايزام ييؼهالملک و يوو آيدا و هنتولی پی
 امن. 

 گیری از غالمانالملک از ایجاد گريٌ وظامیٍ ي بهرٌاوگیسۀ وظام
ـاو پل اف وؿػ امالم يياوػیواوتاؿیظ  ـايی يويی بـرنته ػؿ اػاؿ  صکوهنهیماالؿی ای های هنتوـ ایى  ػهؼ که گـچه ػیوايیاو ای

ـگويه تضول میامی، توعئهؼیتی هتقلقل ػؿ ماعتاؿ صکوهتی ػاىتهايؼ، همواؿه هوهکـػهػدؼ ایلا هی های ػؿباؿی و اتداهات ايؼ. ه
ـالؼیى تـػیؼ اٍلیتواينن رایگاه آياو ؿا به عغـ ايؼافػ. بیؿهیباو هی تـیى ػاهل تقلقل هوهؼین ػیوايیاو یا به تؼبیـ عواره يَی

به اؿاػ  ملغاو بغو ػمؼ  ىئويات هملکن ؿا تضن يظاؿت ػاىتًؼ،  ( آو بوػ که آياو گـچه گاه614:8656: )اهل هلن;عومی 
تواينن به ؿاصتی كـهاو ػقل، صبل و هَاػؿ  اهوال آياو ؿا ٍاػؿ يمایؼ> و هًگام عين و ؿضب ملغاو، ػیوايیاو همیى اؿاػه يیق هی

ىاو ود هؼؿت اف هوام عویو ػقل، اهوالصتی ػؿ باالتـیى مغوس، پًاهگاهی يؼاىتًؼ. ػؿ ایى ػوؿه کن يبوػيؼ ػیوايیايی که ػؿ ا
های هاو يظاهی، ػیوايیاو ؿهیب و مایـ گـوهبـ ملغاو، كـهايؼههَاػؿه، فيؼاو و صتی به هتل ؿمیؼيؼ. بایؼ توره ػاىن که ػالوه

ـای ػیواو ـاهن هیهؼؿت يیق همواؿه تدؼیؼی ب  آوؿػيؼ. ماالؿاو بوػه و هوربات يااهًی رایگاه آياو ؿا ك
ای ىاعٌ اف ای که يمويهالملک )ابوالضنى( كـفيؼ یکی اف ػهواياو ياصیۀ بیدن اف ػیوايیاو ػَـ ؿقيوی بوػ> ػوؿهيظامپؼؿ 

ـاو بؼؼ اف امالم امن. اف ىو وفیـ ػوؿه ه.م(، هضمؼ 538-688ی ملغاو هضموػ )تقلقل و ياپایؼاؿی رایگاه ػیوايیاو ػؿ تاؿیظ ای
های قيوی، مه تى اػؼام ىؼيؼ و یا ػؿ فيؼاو راو مپـػيؼ> و یکی ػیگـ اف آيدا يیق ماله.م( ؿ563-538ه.م( و هنؼوػ )538)

 (. 68-65: 8663فیاػی اف ػمـ عویو ؿا ػؿ فيؼاو به مـ بـػ )باموؿث،
ـاماو اف رايب ؿقيویاو، بوػ اف رايب وی به ممن پؼؿ عواره که ػؿ عؼهن ابواللضل موؿی ابى ػمل و ;هؼتق، ػمیؼ ع

ـا  بهك تؼییى ىؼ و ػؿ ػوؿاو صضوؿه ػؿ آيزا يظامعو: بًؼاؿی هایی که ػؿ يتیزۀ صمالت مبب يا اهًیالملک به ػيیا آهؼ. ظاه
ـاماو ایزاػ ىؼه بوػ و ابوالضنى يتواينته بوػ هیقاو هالیات تؼییى ىؼه ؿا رمغ آوؿی کًؼ، موؿی وی ؿا پًزاه هقاؿ ملزوهیاو به ع

و ؿا به افای می هقاؿ ػیًاؿ هَاػؿه و مًؼی يیق هبًی بـ پـػاعن بینن هقاؿ ػیًاؿ ػیگـ اف او اعؾ ػیًاؿ رـیمه کـػه و اهوال و اهالک
ـاه عايواػه -گـػػ )ابىاه به بیدن، فاػگاه عویو بافهیکـػه امن. ابوالضنى يیق که تمام اهوال عوػ ؿا اف ػمن ػاػه بوػ، به هم

ـاو بوػ و عواره ػؿ ایى ػوؿه به عؼهن ػمیؼ با هؼؿت الملک هواؿو(. ػوؿاو روايی يظام58-57: 8668كًؼم، یابی مالروه ػؿ ای
کـػ عواره اف يظـ هالی باؿ اهوال عواره ؿا هَاػؿه کـػ و هـ فهاو که صل هیبلظ ػؿآهؼ. به ؿواین هًابغ ایى هغؼوم چًؼیى

                                                           
اطثا٣٤ ، تٟزاٖ، ٛاخٝ ٘ظاْ إِّه ، تزخٕٝ ٔصطف٣ طث( س٘ذٌا٣٘ اتٛع٣ّ حغٗ تٗ ع٣ّ تٗ اعحاق طٛع٣ ٤ا خ1350وا٘پٛر٢، عثذاِزساق )7

 ٔدّٝ ٔاٞٛر. 
 ٔعاصز.، تٟزاٖ ، ا٘تؾارات ٍ٘اٜ خٛاخٝ ٘ظاْ إِّه طٛع٣ ، ٌفتار در تذاْٚ فز٣ٍٙٞ ا٤زاٖ (1395طثاطثا٣٤ ،ٔحٕذ خٛاد )8
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 (.841:8644ايؼهیـ:کـػ )عواه ؿا ضبظ هیو ػاؿایی: ایصنى! كـبه ىؼه;گلن: هوهؼین هًامبی ػاؿػ، هی
ـاػ بـرنته های میامی، ػؿ باالتـیى مغوس هؼؿت میامی پیچیؼگی تمام ؿؿنالملک که ػلیای چوو يظامگـچه تضلیل ؿكتاؿ اك

ی عايواػگی و ی تقلقل ػؿ رایگاه ػیوايیاو ػَـ ؿقيوی و تزـبهؿمؼ هياهؼهصضوؿی هؤحـ ػاىتًؼ چًؼاو آماو يینن، به يظـ هی
ـای ایزاػ اؿتيی ) ؿالهاو يظاهیه( هنتول اف صاکماو ملزوهی بوػههدن ىغَی عواره اف ـگؾاؿ ػؿ ايؼیيۀ وی ب  تـیى ػواهل تأحی

 امن. 

 الملک گیری گريٌ  غالمان وظامیٍ  ي عملکرد ایه گريٌ در عهد خًاجٍ وظامشکل
ـای هيغٌ ىؼو ايگیق  يظام بایؼ به اوضاع میامی و ارتماػی ایى الملک افعـیؼ ؿالهاو و ایزاػ اؿتو ؿالهاو يظاهیه، ب

ـايیاو صتی پیو اف امالم يیق با بـػهػَـ توره کـػ. گـچه به يظـ هی ػاؿی يظاهی آىًایی ػاىتًؼ، با ظدوؿ امالم و كتش ؿمؼ ای
ـای صلظ و تخبین هوكوینمـفهیى ها و ؿالهاو های يظاهی عوػ به امتلاػه اف بـػههای گنتـػه تومظ مپاه امالم، صاکماو هنلماو ب

هـف با ها بوػ، هلمـو امتپی هنای چوو ؿوؿ عوامتگاه ایى بـػهػاػيؼ. با ایًکه ػؿ ابتؼا هًاعن ػوؿ اكتاػهيظاهی تمایل ؿوفاكقوو يياو
ـک ػؿ گـوهمـفهیى ػی های بقؿگ و ىزاػن و رًگاوؿی آياو، ماکًاو ایى هلمـو ؿا به بدتـیى گـوه يژاهای امالهی با ػاىتى اهوام ت

ـه ـای بد ـک ػؿ مپاه عالكن ػبامی ظاهـ 876-851گیـی ػؿ مپاه هنلماياو تبؼیل کـػ. اف ػَـ هاؿوو الـىیؼ )ب ه.م( بـػگاو ت
های های میامی عالكن ایلا کـػيؼ. يغنتیى صکوهنمقا ػؿ رـیاوه.م( به بؼؼ يويی به335-388ىؼيؼ> و اف ػدؼ هؼتَن )

ـاو یؼهدن هنتول و يیمه بویه آل ،(م.ه684-586)فیاؿآل ،(م.ه674-368)ماهايیاو  ،(م.ه71-346)ًی ٍلاؿیاو هنتول ػؿ ای
ـک ػؿ کـػيؼ> و اف بـػگاو بهيیق همیى الگوی عالكن ػبامی ؿا ػيبال (م.ه563-666) ؿقيویاو و( م.ه631-555) ویژه ؿالهاو ت

ـه بـػيؼ. ملزوهیاو يیق گـچه با کمک هن هبیلگاو ُؿق عوػ  به هؼؿت ؿمیؼيؼ، ػؿ ردن تؼؼیل و تووین يیـوی مپاه عویو بد
ـک ؿویيظاهی عویو به امتلاػه بـػگاو اف يژاػهای هغتلق و به ـايیکا،ویژه ؿالهاو ت  ػاؿی(. : ؽیل بـػه و بـػه8788آوؿػيؼ )ای

ـک، فینته، كَلی ؿا به آػاب عـیؼ بـػه اف يژاػهای که ػؿ ػَـی يقػیک به ػدؼ هوؿػ بضج هی هابومًاهههؤلق  هغتلق ت
گـ گنتـه عـیؼ و امن. گلتاؿ ایى کتاب بیاوموالبی، ؿومی، آاليی، گـری، ؿوهی، اؿهًی، هًؼو، يوبی و صبيی اعتَاً ػاػه
الملک ػؿ (. صتی عوػ يظام887-888: 8681كـوه بـػه اف يژاػهای هغتلق ػؿ رداو امالم ػؿ ایى ػوؿه امن )وىمگیـ فیاؿی، 

ـالملوککتاب  ػايؼ ی يبوؽ او هیهای هغتلق ؿا متوػه و آو ؿا يتیزهموػ ؿقيوی ػؿ امتلاػه اف ؿالهايی اف هلین، میامن هضمی
ـایى، با توره به اصوال ػموهی ایى ػدؼ، يظام ارتماػی صاکن بـ مـفهیى865-866: 8646الملک،)يظام های امالهی و (. بًاب

ـکاو ػؿ هـفهای رداوهای هغتلق يژاػی بهوروػ گـوه ـامـ مـفهیى ویژه ت های امالم که به اماؿت گـكته ىؼه و ػؿ بافاؿهای م
ـهامالهی عـیؼ و كـوه هی ـای ایزاػ يیـوی يظاهی، ؿایذىؼيؼ، بد تـیى اهکاو هوروػ بوػه تـیى و هابل ػمتـكگیـی اف ؿالهاو ب

ـاصن میامن عوػ ػؿ ب میـ الملوکالملک ػؿ کتاب امن. يکتۀ هابل توره آو که يظام اب عـیؼ ؿالم ؿا توضیش ػاػه و آو ؿا به ٍ
ـاػ مـىًامی بایؼبه مایـ هؼؿتمًؼاو ػَـ ملزوهی يیق توٍیه هی پاػىاه هضتـم باىًؼ که به اهـ  يقػ کًؼ> و صتی هؼتوؼ امن اك

ـاو ػاؿيؼ ببایؼ گلن تا تزمل و مالس و آلن رًگ مافيؼ های هؼـوكاو که راهگی;عـیؼ ؿالم اهتمام بیيتـی ػاؿيؼ:  و ؿالم گ
ـيؼ که رمال و ىکوه ایياو ايؼؿ ایى چیقها بوػ يه ايؼؿ تزمل و فیًن عايه> و هـ که ؿا ایى هؼًی بیيتـ، به يقػیک پاػىاه  ع

 (.864)هماو:: تـتـ و آؿامتهتـ باىؼ و ػؿ هیاو هماالو و ليکـ با ىکوهپنًؼیؼه
(، 7/66ه.م: 8647روفی،اؿهام هتلاوتی اف هقاؿ يلـ )ابى الملکهًابغ هغتلق ػؿباؿ  تؼؼاػ ؿالهاو عـیؼاؿی ىؼه تومظ يظام
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تواو با امتًاػ به ایى ايؼ. گـچه يمی( ؿا ؽکـ کـػه77-78: 8681( و بینن هقاؿ يلـ )صنیًی،318:8665ػو هقاؿ يلـ )ػویلی،
يبـػهای ػو كـفيؼ هلکياه، به صضوؿ هًابغ آهاؿ ػهیوی اف تؼؼاػ ؿالهاو يظاهیه اؿائه ػاػ، با اىاؿ  ؿیـهنتویمی که ػؿ رـیاو یکی اف 

ـگ هلکياه )امن، ىایؼ بتواو بهگـوه يظاهیه ىؼه ه.م( و ػؿ رـیاو یکی 584توـیب تؼؼاػ ؿالهاو يظاهیه ؿا هيغٌ کـػ. پل اف ه
ـکیاؿم گلتۀ گـوه يظاهیه ػؿ مپاه هضمؼ صضوؿ ػاىتًؼ. به  ،(م.ه488-586) هضمؼ و( م.ه578-584) اف يبـػهای ػو كـفيؼ وی، ب

ـ  مپاه بینن هقاؿ يلـی هضمؼ ؿا گـوه يظاهیه تيکیل هیابى (. اف آيزا که ػؿ 36/367: 8668احیـ،ػاػيؼ )ابىاحیـ ػؿ ایى يبـػ، هین
ـه تيکیل هی توـیب تؼؼاػ ؿالهاو يظاهیه ؿا تواو بهامن، هیىؼهآو ػدؼ مپاه اف پًذ هنمن اٍلی هوؼهه، ماهه، هلب، هیمًه و هین

ای به ػملکـػ گـوه يظاهیه ػؿ ػوؿاو عواره هقاؿ يلـ تغمیى فػ. رق ایى هؼؼوػ اىاؿات، هًابغ تاؿیغی کمتـ اىاؿه مه تا چداؿ
گاهی اف هغاللنؿمؼ يظامالملک ػاؿيؼ. به يظـ هی يظام ـاهوو ایى گـوه ىکل گـكته بوػ، مؼی ػاىن گـوه الملک با آ هایی که پی

ـاكیاو های ػموهی صيظاهیه ػؿ چاؿچوب میامن کوهن ملزوهی يوو ایلا کًؼ تا صنامین کمتـی ػؿ يگاه ملغاو ملزوهی و اع
هایی اف ياؿضایتی ملغاو و بقؿگاو ػؿباؿی با ایى اهؼام عواره ؿا هياهؼه تواو رنته و گـیغته ييايهاو ایزاػ کًؼ. با وروػ ایى، هی

 کـػ. چًايکه ػویلی هؼتوؼ امن:
ـاف ػدؼ عویو توٍیه هیالملوک به بقؿالملک ػؿ میـيظام ـاهوو تزمل و گاو اى ؿالم : فیًن عايه;کًؼ به رای عـد پی

ـيؼ. اصتماال  های تزمالتی ؿالم هیعـیؼاؿی کًًؼ و آيايی که به رای عـد ـاؿ گی ـيؼ بایؼ اف موی ملغاو هوؿػ ػًاین بیيتـی ه ع
ـاف ػوؿه ملزوهی الملک اف ایى ايؼؿف توریه ػملکـػ عوػ وی ػؿ عـیؼ ؿالهاو اهؼف يظام من> و ایى کاؿ ؿا به مایـ بقؿگاو و اى

الملک يتواينته بوػ ؿمؼ تاله يظامػهؼ. اها به يظـ هیهیکًؼ و آو ؿا کاؿی ػؿ ردن تووین صکوهن ملزوهی يياويیق توٍیه هی
هی اف ػىمًاو يظام الملک امن: گـوهای هؼؿت و ػؿ ؿأك آو ملغاو ملزوهی ؿا بـعـف يمایؼ. ػؿ هًابغ آهؼهىک و تـػیؼ گـوه

الملک ػؿ مـ ػاؿػ. يظام: موػای عالكی;الملک با عـیؼ ؿالم يقػ ملغاو هلکياه به بؼگویی اف وی پـػاعته و هؼػی ىؼيؼ که يظام
غاو هایی به او، ؿالهايی ؿا که عـیؼه بوػ يیق به ملکوػؿ واکًو به ایى اتدام ملغاو ؿا به عايه عوػ ػػوت کـػ و ضمى ػاػو پیو

الملک امن. فهايی که یکی اف بقؿگاو ػؿباؿ به يظامهلکياه ػـضه کـػ و گلن که ػلیل عـیؼ ؿالهاو، توٍیه عوػ ملغاو بوػه
 (.318:8665توهیى کـػه و ملغاو به او توٍیه کـػه بوػ که تو بایؼ چًؼاو ؿالم بغـی که کنی يتوايؼ به تو توهیى کًؼ )ػویلی،

های ػموهی صکوهن ؿ ػاىن تا ایزاػ اؿتو ىغَی عوػ ؿا اهؼاهی ػؿ ردن هًاكغ و میامنالملک تاله بنیاگـچه يظام
تـیى ؿمؼ ػؿ توریه کاؿ عویو چًؼاو هوكویتی کنب يکـػ و همیى ؿالهاو يظاهیه به یکی اف اٍلیملزوهی رلوه ػهؼ، به يظـ هی

ياهه هيدوؿی که ػؿ اواعـ ػمـ هلکياه بیى او و وفیـ ؿػ و ػالیل ایزاػ اعتالف بیى وفیـ و ملغاو ملزوهی تبؼیل ىؼه بوػيؼ. ػؿ 
(. 53:8646)بًؼاؿی،: ایهملکن ؿا بیى كـفيؼاو، ػاهاػها و ؿالهاين تونین کـػه;بؼل ىؼه، ِىکوه هلکياه اف عواره آو بوػ که 

ػايؼ، ػلیل اٍلی الملک هیيظامایى اعتالكات تا آيزا پیو ؿكن که هؤلق فبؼه التواؿیظ که ملغاو هلکياه ؿا هتدن ػؿ عـس تـوؿ 
ـای ایى اهؼام ؿا گـوه ؿالهاو يظاهیه بیاو هی ـا هلکياه تَمین ػاىته يظامهلکياه ب الملک ؿا اف وفاؿت ػقل کًؼ اها اف بین کًؼ> فی

ـایى، هی (.77:8681گیـػ )صنیًی،امن و به ياچاؿ تَمین به تـوؿ وی هیمپاه وی )ؿالهاو يظاهیه( تواو ایى کاؿ ؿا يؼاىته تواو بًاب
گیـی به ایى يظـ ػمن یاكن که رـیاو هؼؿتمًؼی ػؿ صکوهن ملزوهی ػلیه گـوه يظاهیه به ؿاه اكتاػه بوػ و ملغاو هلکياه اف هؼؿت

 کـػ.ایى گـوه اصناك عغـ هی
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 الملکغالمان وظامیٍ پس از مرگ وظام

که ملغاو، عواره ؿا تدؼیؼ به ػقل اف  اال گـكن تا راییملغاو هلکياه ب های آعـ ػمـ عواره، اعتالف بیى وفیـ وػؿ مال
> 53-56: 8646وفاؿت کـػ و عواره يیق ػؿ رواب وی، ملغًن ملغاو ؿا وابنته به وفاؿت عوػ ػاينن )بًؼاؿی،

را پیو ها تا آو(. ایى اعتالكات و کيمکو48:8665کـهايی،و هًيی 381-317: 8665> ػویلی،864-866: 8644عوايؼهیـ،
الملک ابوالـًائن به راييیًی وی ايتغاب الملک تومظ هلکياه اف وفاؿت ػقل و تادکه به اػتواػ بـعی اف هًابغ، يظام ؿكن

 (.381:8666و ػویلی، 568: 8663> هنتوكی،66-65: 8663)يیيابوؿی،9ىؼ
ػؿ فهاو فيؼه بوػو عواره  ی چًؼايی به يوو گـوه يظاهیه ػؿ رـیاو ؿویؼاػهای ػَـ ملزوهیکه هًابغ تاؿیغی اىاؿه با آو

ـای ایى گـوه ؿهن فػ. ػؿ ایى هوضوع الملک يؼاؿيؼ، تـوؿ يظاميظام ـایظ هتلاوتی ؿا ب ـگ هلکياه، ى الملک و بالكاٍله پل اف آو ه
ـا  الملک ٍاػؿ کـػهالملک عغاب به پنـ وی هؤیؼای که هلکياه بالكاٍله پل اف هتل يظامتؼقین ياهه ػاؿای اهمین امن. فی

ـگ هلکياه يگاىته ىؼهتـػیؼ ػؿ كاٍله بی گويه که هیًوی عاعـ يياو امن. ػؿ ایى ياهه هماوی صؼوػا  یک هاهۀ بیى هتل عواره و ه
ه که ؿالهاو يظاهی> و اف ایى(67:8664)امن گـكته و مؼی ػاؿػ حابن کًؼ يويی ػؿ هتل عواره يؼاىته: لضى ػكاػی;کـػه هلکياه 

ـاف تأمق هیػؿ کيتى هاتل عواره ىتاب کـػه تـ بوػيؼ به کيتى آو ىوی تؼزیل کـػيؼ و و ؿالهاو يظاهیه که موعته;کًؼ: ايؼ اب
 (.75:8665حـوت،: ) ها صل اكتاػیيؼاينتًؼ که اف هدلن ػاػو وی بنیاؿ هيکل

ـگ هلکياه، صکوهن ملزوهی ؿا به ػوؿايی اف هـد و هـدهتل يظام  های ػاعلی واؿػ کـػ که گـوه يظاهیه و ػؿگیـی الملک و ه
ـاه با هلکياه ػؿ بـؼاػ به مـ هی ـکاو عاتوو همنـ با يلوؽ ملغاو هتوكی که هم ـگؾاؿ ػؿ آو ایلا کـػيؼ. ت بـػ، تواينن يظـ يويی تأحی

ـای عوايؼو عغبه ملغًن به يام كـفيؼ عـػ مالو هضموػ رلب کًؼ. به يظـ هی ػؿ ایى باب يوػی هؼاهله ؿمؼ هناػؼ علیله ؿا ب
ـكته ـای ایزاػ  تـییـ رؼی ػؿ بیى علیله و همنـ ملغاو ٍوؿت گ ـا ؿكتاؿ هلکياه ػؿ مال آعـ فيؼگی، بیايگـ تاله او ب امن> فی

اؿتباط عالكن و ملغًن امن. ػؿ ایى مال هلکياه يوه عوػ رؼلـ ؿا که صاٍل افػواد ػعتـه با علیلۀ ػبامی بوػ اف بـؼاػ به 
ـالمؤهًیى به وی، او 8668:36/875احیـ، بـػ )ابى اٍلداو ـای او هضلی به يام ػاؿالغالكه ماعن و با ػاػو ػًواو اهی (، ػؿ اٍلداو ب
تـػیؼ به تضولی هدن ػؿ چگويگی (. ایى ػمل هلکياه ػؿ ٍوؿت فيؼه هايؼو وی بی64:8663را هنتوـ کـػ )يیيابوؿی،ؿا ػؿ آو

ؿمؼ هلکياه هَؼ ػاىن با راييیًی يو  ػعتـی عوػ به رای علیله ػبامی تنلظ ؼ. به يظـهیىاؿتباط عالكن و ملغًن هًزـ هی
ـگ او ػؿ بـؼاػ، يويه هایو ياتمام هايؼ و هًَب عالكن اف عغـی کاهل ملزوهیاو بـ عالكن ػبامی ؿا تضون بغيؼ> اها با ه

ـکاو عاتوو با توره به اصوال یاػ ىؼه با امتـػاػ ر ـای صکوهن كـفيؼ ؼلـ كـفيؼ علیله،  تواينن تأییؼیهرؼی ؿهایی یاكن. ت ای ب
هاو مپاه يیق با وی بیؼن کـػيؼ. او هن چًیى كـهاو فيؼايی و با تأییؼ علیله  بقؿگاو و كـهايؼه 10عوػ هضموػ اف علیله ػؿیاكن کًؼ>

ـاه با ـکیاؿم كـفيؼ اؿىؼ هلکياه و ؿهیب اٍلی كـفيؼ عویو ؿا ٍاػؿ کـػ و مپل هم كـفيؼ اف بـؼاػ به ممن اٍلداو  کـػو  ب
ـکیاؿم که ػعتـ یاهوتی ػموی هلکياه بوػ اف تـك راو كـفيؼ عویو با گـوه يظاهیه  ـکن يموػ. ػؿ ایى فهاو فبیؼه عاتوو هاػؿ ب ص

ـه هی ـکیاؿم ىوؿه کـػيؼ )ابىهؾاک او های ىدـ اٍلد( و به ايباؿ مالس51: 5، د 8651علؼوو،کًؼ و آياو يیق ػؿ صماین اف ب
                                                           

ا٢  ٘ؾاٖ ٙذ. ٍ٘ار٘ذٜ در ٔماِٝوٙ( ا٤ٗ ادعا را تأ٥٤ذ 280:1357٣ٕ٘)اث٥ز ٚ ٘خدٛا٣٘ ، ٔٛرخا٣٘ چٖٛ اتٌٗزچٝ تزخ٣ ٔٙاتع ٔعتمذ تٝ عشَ خٛاخٝ ٞغتٙذ9

 (.8:1377،إِّه ٔمزٖٚ تٝ صحت ٥٘غت )رضا٥٤اٖ٘ظز ٤ٛ٘غٙذٌاٖ لائُ تٝ عشَ ٘ظاْ دادٜ وٝ احتٕاالً

 1368اث٥ز،ٜ.ق( در تغذاد درٌذؽت )ات486ٗٝ خعفز پغز خ٥ّفٝ إِٟتذ٢ ٚ ٜ٘ٛ ّٔىؾاٜ عاَ تعذ اس ا٤ٗ ٚالعٝ )و ٘ىتٝ خاِة تٛخٝ آ10ٖ

:23/208.) 
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ـکیاؿم ؿا آفاػ کـػيؼ و بًا به ؿوایتی ػؿ اٍلداو )ابى احیـ، ( و ػؿ ؿوایتی ػیگـ، ػؿ ؿی او ؿا به تغن 36/866: 8668ػمن یاكتًؼ و ب
ـکیاؿم گؾاىن )يیيابوؿی، 11ملغًن ييايؼيؼ> و  64: 8666و ػاهاػ يظام الملک ابوهنلن ؿییل ىدـ ؿی تاد هـٍؼی ؿا بـ مـ ب

ـاه پنـه، هضموػ، ػافم اٍلداو ىؼ و تاد (.858-851: 8665ؿاويؼی، ـکاو عاتوو به هم الملک ابوالـًائن ؿییل ػیواو پل اف آو ت
ـکاو عاتوو و ؿهیب اٍلی عواره يظام الملک اف موی ؿالهاو يظاهیه الملک بوػ يیق به آياو پیومن. تاداييای هلکياه که وفیـ ت

الملک ؿا تـوؿ کـػيؼ بـعی هًابغ يیق هؼتوؼيؼ با تضـیک او بوػ که يقاؿیاو يظام الملک بوػ وهتدن به ػمن ػاىتى ػؿ توعئه هتل يظام
ـکیاؿم، تًلـ آياو اف تادبه گلتۀ ابى12(.64: 8665)ؿاويؼی،  احیـ ػلیل ػىمًی ؿالهاو يظاهیه با ملغًن هضموػ و تمایل آيدا به ب

 (.36/873: 8668احیـ،الملک ابوالـًائن بوػ )ابى
ـکیاؿم پل اف  ـاه گـوه يظاهیه که بؼيهتادب ( به ممن اٍلداو 866ػاػيؼ )هماو:ی اٍلی مپاه وی ؿا تيکیل هیگؾاؿی به هم

ـه ىدـ تاد ـکن کـػ و پل اف هضاٍ ـکیاؿم تمایل ػاىن تادص ـکیاؿم ػؿآهؼ. با ایًکه ب الملک ؿا به وفاؿت عوػ الملک به اماؿت ب
ـاه کًؼ، يدایتا  ن هقاؿ ػیًاؿ ػؿ بیى كـهايؼهالملک هن مؼی کـػ با تونین ػوینبگماؿػ و تاد هاو گـوه يظاهیه آيدا ؿا با عوػ هم

ـکیاؿم، ؿالهاو يظاهیه به تاد ػلی ـکیاؿم، 876الملک صمله کـػيؼ و وی ؿا به هتل ؿمايؼيؼ )هماو:ؿؿن هیل ب (. بؼؼ اف ایى واهؼه ب
کوىیؼ الملک که هیؿمؼ بـعالف يظاماگؾاؿ کـػ. ػؿواهغ، به يظـ هیالملک ويظام بىوفاؿت عوػ ؿا به ػّقالملک ابوػبؼالله صنیى 

های صکوهتی ػؿگیـ يکًؼ، پل اف هتل عواره و تَوؿ ػمن ػاىتى های میامی و کيمکوگـوه يظاهیه ؿا هنتویما  ػؿ رـیاو
ـاو آو  های میامی فهاو آىکاؿا واؿػ ػؿگیـی –الملکكـفيؼاو عواره يظام –ملغاو و بـعی ػؿباؿیاو ػؿ ایى هتل، گـوه يظاهیه و ؿهب

ـکیاؿم، با هتل تاد ـای به وفاؿت ؿمیؼو یکی اف كـفيؼاو عواره آهاػه کـػيؼ. ىؼيؼ و ضمى به ملغًن ؿمايؼو ب الملک فهیًه ؿا ب
ـکیاؿم ػؿ مال  بؼیى ـتیب، با صضوؿ هؼؿتمًؼ گـوه يظاهیه ػؿ صکوهن ب ـگ ػّقالملک هوام وف 585ت اؿت هزـی همـی، پل اف ه

ـکیاؿم به هدن ـکیاؿم ؿا بـ ػدؼه تـیى كـفيؼ يظامتـیى و الینب الملک یؼًی هوّیؼالملک ؿمیؼ. هؤیؼالملک به هؼت ػو هاه وفاؿت ب
ـکیاؿم، تادػاىن و ػؿ ایى هؼت هوكن ىؼ هدن ـکیاؿم ىوؿه کـػه بوػ هـلوب کًؼ و به هتل تـیى هغالق ب الؼوله ُتُتو ؿا که ػلیه ب

ـکیاؿم ؿا تخبین کًؼ )صنیًی،ؿمايؼ> و ملغً ـکیاؿم فبیؼه 878:8681ن ب (. اها هؤیؼالملک ػؿ يتیزۀ یک توعئۀ ػؿباؿی که هاػؿ ب
ـػیؼ )بًؼاؿی، کـػ، اف وفاؿت ػقل ىؼ و كغـآكـیًی هیعاتوو ػؿ آو يوو  (. 78:8646الملک ػیگـ كـفيؼ عواره به وفاؿت تؼییى گ

ـاو مؼی کـػيؼ با رایگقیًی گـچه توعئه الملک وكاػاؿی گـوه يظاهیه ؿا تضمیى کًًؼ، با عـود كـػی ػیگـ اف عايؼاو يظامگ
ـکیاؿم، گـوه يظاهیه يیق به وی پیومتًؼ. هوّیؼهوّیؼ ی ملزوهی ؿكته الملک ػؿ ابتؼا به يقػ اهیـ ُاِيـ اف مـػاؿاو بـرنتهالملک اف ػؿباؿ ب

ـکیاؿم تـؿیب کـػ )ؿاويؼی، (، پل اف هتل  ُاِيـ به ػمن ؿالهاو 8668:36/348احیـ، و ابى 858و855: 8665او ؿا به ىوؿه ػلیه ب
ـکیاؿم تضـیض الملک و گـوه يظاهیه به هضمؼبىعویو، هوّیؼ هلکياه ػیگـ كـفيؼ ملغاو ملزوهی پیومته و او ؿا به ىوؿه ػلیه ب

ـکیاؿم ؿا اف عغبه صؾف کـػ ـاػؿ ارتًابکـػيؼ. پل اف ایًکه هضمؼ عوػ ؿا ملغاو عوايؼ و يام ب ياپؾیـ بوػ. گقاؿه ، رًگ بیى ػو ب
ـکیاؿم و هضمؼ يياو هی ـهػهؼ که گـوه يظاهیه  به كـهايؼهی هوّیؼهوروػ اف رًگ ب ی الملک يويی كؼال ػؿ مپاه بینن هقاؿ يل

                                                           
 تز تاؽذ. رعذ تاج ٌذار٢ تزو٥ارق در ر٢ صح٥ح٘ظز ٣ٔ تاتٛخٝ تٝ ٔٙاتع ت11ٝ
عّدٛل٣ دعت تٝ تزٚر ٘ظاْ إِه سدٜ تاؽٙذ، در آٖ  ٞا٣٤ وٝ داؽتٙذ تحت تأث٥ز دِٚتٕزدتٛخٝ تٝ ع٥اعترعذ ٘شار٤اٖ تا٘ظز ٣ٕ٘ ٌزچٝ ت12ٝ

إِه ٔحاعٗ س٤اد٢ داؽت، اث٥ز ٌزچٝ تاجٌفت١ اتٗ ؽذت رٚاج داؽت ٚ ٔٛرد لثَٛ ٌزٜٚ ٘ظا٥ٔٝ ٚ رٞثزاٖ آٖ تٛد. تٝ ٟذ ا٤ٗ عم٥ذٜ تٝع

 (.23/193: 1368اث٥ز،إِّه تٕاْ ٔحاعٗ اٚ را اس ت٥ٗ تزد ) اتٗتالػ اٚ در لتُ ٘ظاْ
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ـکیاؿم اف هضمؼ ىکنن عوؿػ، وفیـه هضمؼ ایلا کـػه و رًاس چپ مپاه او ؿا تيکیل هی ـاء ػاػيؼ. عی ایى رًگ، ب االؿ
ـکیاؿم، فبیؼه عاتوو يیق به هتل ؿمیؼ. هوّیؼ ـاهی ػاىن و وی ابوالمضامى به اماؿت هضمؼ ػؿآهؼ و  هاػؿ ب ـکیاؿم ؿا گ الملک وفیـ ب

ـتیب ػؿ چداؿػهن ؿرب مال  ه.م ػؿ بـؼاػ  573ؿا به بـؼاػ اػقام کـػ تا اف علیله بغواهؼ عغبه به يام هضمؼ عوايؼه ىوػ. بؼیى ت
ـاو آو رایی پیو ؿكن که (. هؼؿت36/366: 8668احیـ،م هضمؼ بى هلکياه عوايؼه ىؼ )ابىعغبه به يا گیـی گـوه يظاهیه و ؿهب

ـکیاؿم او ؿا با ػًواو ػمیؼ بـؼاػ به ػؿباؿ علیله ػبامی كـمتاػ تا با علیله ػؿباؿ  ػقل وفیـ هؤیؼ الملک پل اف آفاػ کـػو وفیـ ب
گو کًؼ> و ػؿ يتیزۀ ایى اهؼام، علیله كـهاو فيؼايی کـػو وفیـ عوػ ؿا ػاػ و پل اف چًؼی وفیـ ػؿ علیله، ػمیؼالؼوله ابى ُرضیـ، گلت

ـتیب ػاػو مپاهی به تافی گـوه يظاهیه و هؤیؼ(. هـچًؼ ػوؿاو یکه356فيؼاو ػؿگؾىن )هماو : ـکیاؿم با ت الملک ػیـی يپاییؼ و ب
ـاػؿ آهؼ و ػؿ رًگی که ػؿ مال  ـم ػاػ، هضمؼ ؿا ىکنن ػاػ و هؤیؼه.م ؿط  575هوابلۀ ب الملک ؿا به اماؿت ػؿآوؿػ> و او ؿا به ر

ـاػؿ، به هتل ؿمايؼ )هماو: ـکیاؿم به باعًی بوػو و تضـیک هضمؼ به ىوؿه ػلیه ب  (.358هتدن کـػو ب
ـامـ هلمـو ملزوهی هَاػؿه کـػ )هماو:پل اف هتل هؤیؼ ـکیاؿم ػاؿایی و اهوال او ؿا ػؿ م الملک ؿا هتل هؤیؼ(. 357الملک، ب

ـگؾاؿی گـوه يظاهیه ػؿ رـیايات میامی ایى ػدؼ ػاينن. بی ػهی و ؿهبـی گـوهی تـػیؼ تأهیى هالی، مافهاوىایؼ بتواو پایاو تأحی
ـه اف مـبافاو و كـهايؼه الملک کاؿ بنیاؿ مغتی بوػ که ػؿ ػدؼ عواره به ػلیل هاو باتزـبه و وكاػاؿ به عايؼاو يظامچًؼ هقاؿ يل

ـگ يظامهای وی اهکاورایگاه بـرنتۀ وی ػؿ ػولن ملزوهی و توايایی الملک اه هؤیؼالملک يیق كـفيؼ ىاینتهپؾیـ بوػ. پل اف ه
ای که بتوايؼ ماعتاؿ گـوه ؿا صلظ کًؼ> اها با هتل و هَاػؿ  اهوال او ػیگـ كـهايؼه تواينن چًؼ مالی ایى گـوه ؿا ؿهبـی و اينزام آو

الملک، ملغاو هضمؼ با الملک وروػ يؼاىن. به همیى مبب امن که پل اف هتل هؤیؼکًؼ ػؿ بیى عايؼاو يظام يظاهیه ؿا صلظ
ـگاو ؿكن و اف آو ـاػؿ عویو ػؿ گ ـکن کـػ. ػؿ ؿی گـوه يظاهیه و ايؼکی )صؼوػ میَؼ( مواؿ به يقػ مًزـ ب را به ممن ؿی ص

ـه گـوه ؿالهاو يظاهیه 357ىؼ )هماو:الملک به آيدا پیومته، رمؼياو اكقوو عـكؼاؿاو يظام ـهه به بؼؼ به عـفی ؿیـ هًتظ (. اف ایى ب
الملک ػؿ ىوػ. ػؿواهغ ایى گـوه که پل اف هتل يظامها یاػی يمیاف رـیايات میامی ایى ػَـ صؾف ىؼه، ػیگـ ػؿ هًابغ اف آو

ـگؾاؿ ػؿ وها 575تا  584های مال الملک و یغ میامی ایى ػَـ ػاىتًؼ، با هتل هؤیؼه.م به هؼت صؼوػ ُيه مال يويی رؼی و تأحی
 ػهی و هتضؼ يمایؼ ػمال  رایگاه و هوهؼین عوػ ؿا افػمن ػاػيؼ. كوؼاو ىغَیتی بـرنته که بتوايؼ آياو ؿا مافهاو

 ش گريٌ غالمان وظامیٍ با وساریانکشمک
ـای رؾب پیـواو ػؿ مایـ مـفهیىپل اف هؼؿت امماػیلیاو کـػيؼ. بؼیى  ایگنتـػه های امالهی تالهگیـی و كتش هَـ، ب

ـاو اػقام ىؼيؼ> و با  ـای تبلیؾ ایى هؾهب به هًاعن ػیگـ رداو امالم اف رمله ای هًظوؿ تؼؼاػ فیاػی اف هبلـاو و ػاػیاو امماػیلی ب
ـاو، ػػوت امماػیلی همچًاو با ىؼت ػيبال هی ماػیلی ػؿ ایى تـیى ػاػی امىؼ. اٍلیوروػ صکوهن هؼؿتمًؼ ملزوهیاو ػؿ ای

ـاو رًبو  ـکقی و ؿـبی ای ـامـ هًاعن ه ػَـ ػبؼالملک ػغاه ػؿ يقػیکی اٍلداو پایتغن ملزوهیاو صضوؿ ػاىن و ػؿ م
ـه بوػ و اف آيزا كـهاو هیامماػیلی ؿا ؿهبـی هی ـكن. با پیومتى صنى ٍباس  کـػ. ػغاه تابغ هاه اف ىیؼیاو ػوافػه اهاهی -گ

ـاو یلی، هؾهب امماػیلی واؿػ ػوؿاو تافهبه ػػوت امماػ -ماکى ػؿ هن ای ىؼ. ٍباس ابتؼا به هَـ ؿكن و بؼؼ اف هؼتی به ای
ـايزام ػؿ مال  ـاو هناكـت کـػ> و م همـی با كتش الموت رًبو امماػیلیاو يقاؿی ػؿ  586بافگين و به بنیاؿی اف يواط هغتلق ای

ـاو ؿا واؿػ ػوؿه رؼیؼی کـػ )ػكتـی،  (. 683-685:  8686ای
امن، به ػىمًی ػمین عايؼاو ػًواو اولیى تـوؿ میامی يقاؿیاو یاػ ىؼهالملک به ػمن يقاؿیاو که اف آو ػؿ هًابغ بهيظام هتل
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ـگؾاؿ يظام ـامـ ػوؿاو صضوؿ تأحی الملک و به تبغ آو گـوه ؿالهاو يظاهیه با گـوه يقاؿیاو هًزـ ىؼ> و ایى اعتالف و کيمکو ػؿ م
الملک تؼاوم ػاىن. گـچه ؿالهاو يظاهیه يوو اٍلی ػؿ به هؼؿت الملک تا هتل هؤیؼيات پل اف هتل يظامؿالهاو يظاهیه ػؿ رـیا

ـکیاؿم ػاىتًؼ، با اعتالكات هؤیؼ ـکیاؿم تبؼیل ىؼيؼ و با تضـیک هضمؼ، ؿمايؼو ب ـکیاؿم، ایى گـوه به ػىمًاو اٍلی ب الملک و ب
ـا ـکیاؿم ب ـکیاؿم، وی ؿا به ىوؿه ػلیه ب ـاػؿ ب ـکیاؿم با وروػ ػىمًی راهؼۀ اهل مًِن ؿالب با يقاؿیاو، ب يگیغتًؼ. ایًزا بوػ که ب

ـای هباؿفه با گـوه هؼؿتمًؼ و مافهاو یاكتۀ ؿالهاو يظاهیه به يقاؿیاو هتومل ىوػ. يقاؿیاو هن با توره به میامن های عوػ هزبوؿ ىؼ ب
ـکیاؿم صماین کـػيؼ و هماوػؿ ایى ػدؼ تمام ـکیاؿم کـػهاحیـ اىاؿهابى گويه کههؼ اف ب امن، به هتل هواػاؿاو هضمؼ ؿهیب و هغالق ب

ـکق هؼف ایى تـوؿها بوػيؼ. اؿؿوپـػاعتًؼ. گـوه ؿالهاو يظاهیه و كـهايؼ و ُکمو ػو مـػاؿ گـوه يظاهیه و 13هاو و عـكؼاؿاو آيدا ه
ـکیاؿم ػؿ ىدـ ؿی تاد بـ مـ او يداػه بوػ )ابىالملک( بوػ که ػؿ رـیاو به هؼؿت ؿمايؼابوهنلن ؿییل ىدـ ؿی )ػاهاػ يظام -و ب

ـالملک اف رمله تـوؿ ىؼگاو ایى الملک به يام(> به ػالو  ػو تى اف كـفيؼاو عواره يظام36/376: 8668احیـ، های اصمؼ و كغ
 (.865:8668کيمکو بوػيؼ )همؼايی،

ـکیاؿم وی ؿا به ت ـکیاؿم و يقاؿیاو، ػىمًاو ب که اتداهی مًگیى ػؿ يقػ اهل مًن ایى -گـی مایل به باعًیػؿ هوابل ایى اؿتباط ب
ـکیاؿم هؤیؼامن که به هضض آو يکته رالب توره ایى14کـػيؼ.هتدن هی -ىؼػدؼ تلوی هی الملک ؿا به هتل ؿمايؼ و به کمک که ب

 (.385ؿا ٍاػؿ کـػ )هماو: ه.م كـهاو هتل يقاؿیاو مپاه عویو 575يقاؿیاو عغـ گـوه ؿالهاو يظاهیه ؿا ػكغ کـػ، ػؿ ىؼباو 

 گیریوتیجٍ
ـاتـ اف یک ػیواوعواره يظام ماالؿ الملک عومی وفیـ هؼؿتمًؼ ػَـ ملزوهی تَمین گـكن با ایزاػ اؿتيی ىغَی يويی ك

ـک و مافهاو ػهی آياو مؼی ػاىن به هؼمولی ؿا ػؿ ػولن ملزوهی ایلا کًؼ. او ػؿ ػوؿاو صیات عوػ با عـیؼ هقاؿاو ؿالم ت
ـاو پیو اف عویو ػمن یابؼ. اها به توره به صنامین ـاهوو ؿالهاو يظاهیه ػؿ صال ىکلرایگاهی هتلاوت اف وفی گیـی هایی که پی

ـايگیغن، مؼی کـػ اف ػعالن هنتوین آياو ػؿ بوػ و ػىمًی ملغاو هلکياه که گـوهی اف ػؿباؿیاو هتضؼ با وی ؿا ػلیه يظام الملک ب
 ًؼ.  رـیايات میامی رلوگیـی ک

ـگ يظام ـگ هلکياه، گـوه ؿالهاو يظاهیه ؿا واؿػ کيمکوه های ػاعلی ػولن ملزوهی الملک و به كاٍلۀ ايؼکی پل اف آو ه
یاكته  تواينن يويی اٍلی ػؿ بنیاؿی اف رـیايات میامی ایى ػوؿه ایلا کًؼ. آياو ابتؼا ػؿ هوابل کـػ و ایى گـوه هؼؿتمًؼ و مافهاو

ـکیاؿم  كـفيؼ ػیگـ هلکياه ؿا به ملغًن بـػاىتًؼ. مپل ػؿ هضموػ، ملغاو تأییؼ ى ؼه اف موی عالكن ػبامی ىوؿه کـػيؼ و ب
ـکیاؿم، هضمؼ  ػیگـ كـفيؼ هلکياه ؿا به ملغًن ييايؼيؼ. هؼؿت آياو تا آو ـکیاؿم ػلیيتیزۀ اعتالف با ب ؿؿن را پیو ؿكن که ب

ـای هوابله با ؿالهاو يظاهیه به ملزوهی ؿا تيکیل هیهغاللن ىؼیؼ راهؼۀ اهل مًن که اکخـین ماکًاو هلمـو  ػاػ، هزبوؿ ىؼ ب
ـگ  يقاؿیاو هتومل ىوػ و بغيی اف بؼيۀ ػولن ملزوهی ؿا به ػىمى اٍلی ملزوهیاو یؼًی يقاؿیاو يقػیک کًؼ. تًدا پل اف ه

                                                           
ارغؼ در ا٤ٗ عٟذ تا آ٘دا ارتماء ٤افتٝ تٛد وٝ تزخالف عزف  ٔعَٕٛ آٖ دٚرٜ، دختز ٤الٛت٣ ع٢ٕٛ عّطاٖ ٔحٕذ ٚ تزو٥ارق را خا٤ٍاٜ 13

 (. 23/247:  1368اث٥ز،تٝ س٣٘ ٌزفتٝ تٛد )اتٗ
ت٥ٗ دٚ عپاٜ تٛد. عپاٜ  . وٝ تزو٥ارق در تغذاد ٚ در تغتز ت٥ٕار٢ تٛد، ٔحٕذ تا عپاٜ خ٤ٛؼ ٚارد تغذاد ؽذ. رٚد دخّٝ حا494ُ٤در عا14َ

 (.23/283: 1368اث٥ز،وزد٘ذ )اتٗٔحٕذ تزو٥ارق را تا ِمة تاط٣ٙ ٔتٟٓ ٣ٔ
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ـکیاؿم ػمن به  کيتاؿ يقاؿیاو فػ و عوػ ؿا اف اتدام هؤیؼالملک ؿهبـ گـوه ؿالهاو يظاهیه و كـوپاىی مافهاو ایى گـوه بوػ که ب
 گـی عالً کـػ.همکاؿی با آياو و باعًی

 مىابع 

، تزخٕٝ ع٣ّ ٞاؽ٣ٕ تار٤خ وأُ تشري اعالْ ٚ ا٤زاٖ(. 1368) اِىزْات٣ تٗع٣ّ  اِحغٗات٣ اث٥ز، عشاِذ٤ٗاتٗ -

 حائز٢ ٚ اتٛاِماعٓ حاِت، تٟزاٖ: ٔطثٛعات ع٣ّٕ. 

 ،  ت٥زٚت: داراِصادر.اِتار٤خاِىأُ ف٣ْ(. 1965ٜ.ق/1385) ___________ -

، ح٥ذر آتاد دوٗ: دائزٜ إِٙتظٓ ف٣ تار٤خ إِّٛن ٚ االٜٔٓ.ق(. 1359اِفزج عثذاِزحٕاٖ تٗ ع٣ّ )خٛس٢، ات٣اتٗ -

 إِعارف عثٕا٥٘ٝ. 

( اِعثز، تار٤خ اتٗ خّذٖٚ ، تزخٕٝ عثذ إِحٕذ آ٤ت٣ ، تٟزاٖ: ٔٛعغٝ 1370اتٗ خّذٖٚ ،عثذاِزحٕاٖ ٔحٕذ) -

 اِعات ٚ تحم٥مات فز٣ٍٙٞ)پضٚٞؾٍاٜ(.ٔط

 ، تٟزاٖ: وتاتفزٚؽ٣ فزٚغ٣.تار٤خ ت٥ٟك(. 1361تٗ س٤ذ ت٥ٟم٣ )فٙذق، اتٛاِحغٗ ع٣ّاتٗ -

 ، تزخٕٝ حغٗ ا٘ٛؽٝ، تٟزاٖ: ا٥ٔزوث٥ز.تار٤خ غش٤ٛ٘اٖ (.1362تاعٛرث، و٥ّفٛرد ادٔٛ٘ذ ) -

خٕٝ ٔحٕذ حغ٥ٗ خ٣ّ٥ّ، تٟزاٖ: ا٘تؾارات تز ستذٜ اِٙصزٜ ٘خثٝ اِعصزٜ،(. 1356تٙذار٢ اصفٟا٣٘، فتح تٗ ع٣ّ ) -

 ت٥ٙاد فزًٞٙ ا٤زاٖ. 

 حغٗ ا٘ٛؽٝ، تٟزاٖ: ا٥ٔزوث٥ز.  ٢، خّذ پٙدٓ، تزخٕٝتار٤خ ا٤زاٖ وٕثز٤ح(. 1371ت٤ُٛ، ج.ا ٚ د٤ٍزاٖ ) -

 ، تٟزاٖ: ا٥ٔز وث٥ز. خزد ٘أٝ(. 1367ثزٚت، ٔٙصٛر ) -

٢ رٔضا٘ع٣ّ رٚح ا٣ِٟ، ، تزخٕٝستذٜ اِتٛار٤خ(. 1380تٗ ٘اصز اتٗ ع٣ّ )حغ٣ٙ٥، صذراِذ٤ٗ اتِٛحغٗ ع٣ّ ا -

 تٟزاٖ: ا٘تؾارات ا٤ُ ؽاٞغٖٛ تغذاد٢.

 ، تصح٥ح عع٥ذ ٘ف٥غ٣، چاج دْٚ، تٟزاٖ: الثاَ.دعتٛر اِٛسرا(. 1355اِذ٤ٗ )اِذ٤ٗ اتٗ ٕٞاْخٛا٘ذ٥ٔز، غ٥اث -

پٙدٓ، تٟزاٖ: ٘ؾزٚ پضٚٞؼ  ا٢، چاجفز٤ذٖٚ تذرٜ (. تار٤خ ٚ عما٤ذ اعٕاع٥ّ٥ٝ، تزخ1386ٕٝدفتز٢، فزٞاد ) -

 فزساٖ رٚس. 

دْٚ،  ، تصح٥ح عثاط الثاَ، چاج(. راحٝ اِصذٚر ٚ آ٤ٝ اِغزٚر1363راٚ٘ذ٢، ٔحٕذ تٗ ع٣ّ تٗ ع٥ّٕاٖ ) -

 تٟزاٖ: ا٘تؾارات ع٣ّٕ. 

 .٢8 ؽٕارٜوتاب ٔاٜ تار٤خ ٚ خغزاف٥ا، ، «٘مذ ٚ ٘ظز در تاب عّدٛق ٘أٝ(. »1377رضا٥٤اٖ، ع٣ّ) -

، تحم٥ك عثذاِزحٕاٖ تٗ اال٘غاب ْ(.1962ٜ.ق/1382ثذاِىز٤ٓ ٔحٕذتٗ ٔٙصٛر اِت٣ٕ٥ٕ )ععٕعا٣٘، اتٛعع٥ذ  -

 ٤ح٣٥ تٗ إِع٣ّٕ ا٥ِٕا٣٘، ح٥ذر آتاد: ا٘تؾارات ٔدّظ، دائزٜ إِعارف عثٕا٥٘ٝ.

 ، تصح٥ح ٔحٕذ لش٣ٙ٤ٚ، تٟزاٖ: ا٘تؾارات خاْ.چٟار ٔماِٝ(. 1372عٕزلٙذ٢، ٘ظا٣ٔ )عزٚض٣ -



 ػلی ؿضاییاو، هامن ماالؿی 92

 

 1/ شماره6/ دوره 1041/ سال جنگ یخیمطالعات تار

 

تٟزاٖ: ا٘تؾارات ٍ٘اٜ  خٛاخٝ ٘ظاْ إِّه طٛع٣، ٌفتار در تذاْٚ فز٣ٍٙٞ ا٤زاٖ،. (1395طثاطثا٣٤، ٔحٕذخٛاد ) -

 ٔعاصز.

 پٙدٓ، تٟزاٖ: ا٘تؾارات خٛارس٣ٔ. ، چاجاخالق ٘اصز٢(. 1373طٛع٣، ٘ص٥زاِذ٤ٗ ) -

اِذ٤ٗ حغ٣ٙ٥ ار٢ٛٔ، تٟزاٖ: ا٘تؾارات ، تصح٥ح ٥ٔزخالَآثار اِٛسرا(. 1364٘ظاْ )اِذ٤ٗ حاخ٣ اتٗعم٣ّ٥، ع٥ف -

 طالعات.ا

 إِّه، تزخٕٝتٗ ع٣ّ تٗ اعحاق طٛع٣ ٤ا خٛاخٝ ٘ظاْ(. س٘ذٌا٣٘ اتٛع٣ّ حغ1350ٗوا٘پٛر٢، عثذارساق) -

 ٔصطف٣ طثاطثا٣٤، تٟزاٖ: ٔدّٝ ٔاٞٛر.

 دْٚ، تٟزاٖ: ا٘تؾارات ا٥ٔز وث٥ز. ، چاجٔذارط ٘ظا٥ٔٝ ٚ تأث٥زات ع٣ّٕ ٚ اختٕاع٣ آٖ(. 1363وغا٣٤، ٘ٛراهلل ) -

 ٤عمٛب آص٘ذ، تٟزاٖ: ٘ؾز ٣٘.  ، تزخٕٝتذاْٚ ٚ تحَٛ در تار٤خ ٥ٔا٘ٝ ا٤زاٖ(. 1382ِٕثتٗ، آٖ ) -

 دْٚ، تٟزاٖ: ا٥ٔزوث٥ز..  ، تٝ اٞتٕاْ عثذاِحغ٥ٗ ٘ٛا٣٤، چاجتار٤خ ٌش٤ذٜ(. 1362ٔغتٛف٣، حٕذاهلل ) -

، ، تصح٥ح ٥ٔزخالَ اِذ٤ٗ حغ٣ٙ٥ ار٢ٛٔ٘غائٓ االعحار ٔٗ ِطائٓ االخثار(. 1364وزٔا٣٘، ٘اصزاِذ٤ٗ )ٔٙؾ٣ -

 دْٚ، تٟزاٖ: اطالعات.  چاج

دا٘ؾٍاٜ تٟزاٖ، عاَ چٟارْ،  ٘ؾز٤ٝ دا٘ؾىذٜ ادت٥ات ٚ عّْٛ ا٘غا٣٘، «اس خشائٗ تزو٥ٝ»(. ٢ٛٙ٥ٔ1335، ٔدتث٣ ) -

 . 2ؽٕارٜ 

 عْٛ، تٟزاٖ: وتاتخا٘ٝ طٟٛر٢.  ، تصح٥ح عثاط الثاَ، چاجاِغّفتدارب(. 1357٘خدٛا٣٘، ٞٙذٚؽاٜ) -

، تٝ اٞتٕاْ ٥ٞٛتزت دارن، تٟزاٖ: تٍٙاٜ تزخٕٝ ٚ ع٥زإِّٛن(. 1356)إِّه، اتٛع٣ّ حغٗ تٗ ع٣ّ ٘ظاْ -

 ٘ؾزوتاب.

٤اسدٞٓ، تٟزاٖ: ا٘تؾارات  (. تٝ تصح٥ح غالٔحغ٥ٗ ٤ٛعف٣، چاج1380اعىٙذر )تٗٚؽ٥ٍٕز س٤ار٢، و٥ىاٚٚط  -

 ع٣ّٕ ٚ فز٣ٍٙٞ.

تصح٥ح ٔحٕذ رٚؽٗ، تٟزاٖ: تٍٙاٜ  خأع اِتٛار٤خ )تار٤خ اعٕاع٥ّ٥اٖ(،(. 1338اهلل )ٕٞذا٣٘، رؽ٥ذاِذ٤ٗ فضُ -

 تزخٕٝ ٚ ٘ؾز وتاب . 

 ، تٟزاٖ: خاٚر.عّدٛلٙأٝ( . ٥٘1332ؾاتٛر٢، ظ٥ٟزاِذ٤ٗ ) -

- C. E. Bosworth (1988)."BARDA and BARDA-DĀRI", (part v. Military slavery in 

Islamic Iran), in: Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 7, pp. 774-776. Also 

available online: https://www.iranicaonline.org/articles/barda-v. 


