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 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

6، پياپي1389 زمستانم، چهاري دوم، شمارهسال

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و شناسايي كساني كه در آن ذكر شده  اند نگاهي به خردنامه

∗جليل نظريدكتر

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ياسوج

 چكيده
بد هايي از اشكاالت موجود در كتابخشر اين نوشته تالش شده است به

و  خردنامه، دوگانگي سبك نگارش كتاب كه ظاهراً مربوط به قرن ششم است

يها ها مبتني بر استنباط اين پاسخ.، پاسخ داده شوداست هويت مؤلف آن نامشخص

و موقعيت كساني است كه از ايشان و معرفي زمان و شناسايي سبكي كتاب مذكور

وها از كتاب،براي شناسايي اين افراد. برده شده استدر اين كتاب نام ي تاريخي

ز و نگارش رسالهمنابع معتبر نزديك به هاي پاياني اين مجموعه مان تحرير خردنامه

.استفاده شده است

.عزيزي.4تاجي،.3خطيرالملك،.2خردنامه،.1:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و اندرزهاي منسوبا در مورد كتاب خردنامه كه مجموعه و حكماي از پندها به فالسفه

وو پادشاهاني هم  هنوز پژوهش همه،است... چون ارسطاطاليس، بقراط، انوشيروان

و كاملي كه بتواند ابهامات موجود در اين كتاب را نظير مؤلف كتاب، زمان تأليف جانبه

و،ي مندرج در اين اثرهاو برخي نام درآن بشناساند، صورت نپذيرفته  ايني زمينهچه

به،دانيم كتاب مي در تنها منحصر  اين مجموعهي باره اطالعاتي است كه مرحوم مينوي

و ادبيات فارسي∗ .jnazari1334@yahoo.com دانشيار زبان
31/5/89تاريخ پذيرش مقاله15/7/88: تاريخ دريافت مقاله
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ي به نسخه، نافذپاشاي وي اولين كسي بوده كه در مجموعه كتابخانه. بيان داشته است

و آن را در مجله ،4سال( ادبيات دانشگاه تهراني دانشكدهي خطي خردنامه دست يافته

ص2مارهش مي بدين58-70:، :نمايد گونه معرفي

آن« و و نامرتب اوراق بسياري از اين مجموعه مفقود گشته چه هست نيز مشوش

و صرف وقت بسيار. جلد شده است و كوشش آن،بنده به سعي  نوعي ترتيب در اوراق

و بر طبق آن ترتيب، شماره اي هاي آن داده يي به صفحهها توانستم بدهم و با ازنام كه

و تنظيم چندان مطمئن نيستم، فهرست مندرجات كتاب را بر طبق اين  اين ترتيب

.دهممي،گذاري خود شماره

، آمده است24اي كه در صفحه اسم اين كتاب از خاتمه–خردنامه از مقالت حكما

و مقدمهميمعلوم و چون از ابتدا ناقص است شد ناممياي كه از آن شايد ممكن شود

گونه اطالعات از ميان رفته است، هيچ،سنده يا مترجم زمان انشا را به دست آوردنوي

و فصول همين. توان دادي آن نمي كتابي درباره قدر است كه انشاي فارسي غالب فقرات

)58 همان،....( تعلق به قرن چهارم يا پنجم هجري دارد،آن به تشخيص بنده

م و تبويب اين به دو رسالهي درباره،جموعهمينوي عالوه بر تنظيم اي كه ظاهراً

و درمورد قضاوت در وي زمينهخردنامه ملحق شده نيز اظهاراتي كرده  تاريخ تحرير

و اين دو رساله و دشواري مواجه شده است،سبك مقاالت خردنامه در. با ترديد او

دستورالعمل« اول يكي از اين دو رساله يعنيي گفته كه صفحه)58همان(همين مقاله 

و حكومت و او با توجه به محتواي نوشته،در اصل» اداره آن، افتاده  اين عنوان را براي

.جعل كرده است

و حكومت« يعني،اي به اين دوبخش از كتاب هرگاه خواننده و» دستورالعمل اداره

 خواهد ديد كه اين، توجه نمايد،، بخش انتهايي كتاب»الملك نامه نظام وصيت«نيز به

و شيوهها قسمت ي آغازين كتاب كامالً متفاوتندها با بخشي بيان، از نظر سبك نگارش

كه،ي ادبياتها اي با اندك وقوف در سبك به طوري كه هر خواننده  متوجه خواهد شد

. بعد از قسمت اول آن نگارش يافته باشدهاي انتهايي كتاب بايد سالها بخش

 كتاب يادآور همين نكته شده منتهاي مقدمهمنصور ثروت، مصحح اين مجموعه، در

است وي فقط به اين امر بسنده كرده. داليلي ارائه نداده است،براي اثبات اين موضوع

. به يك عصر مشخص منسوب كردتوان نمي،اين اثر را از حيث اختصاصات سبكي«كه 
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 اما.ي خردنامهها نظير اكثر بخش؛ دقيقاً به آثار قرن چهارم شبيه است،اي از متن پاره

و حكومت از هم از جهت ذكر نام خواجه نظام،بخش دستورالعمل اداره و هم الملك

و ششم مربوط بوده باشد، متأخرتريي بايد به دوره،حيث سبك انشا ». مثالً پنجم

)16: 1378 ثروت،(

و شناخت كساني كه در رساله  پايانيي مينوي نيز در تعيين زمان نگارش كتاب

و نتوانسته به نام ذكر شده،مهخردنا  در باب زمان زندگي به وضوحاند، دچار ابهام شده

: نويسدمي)67،همان(ايشان قضاوت نمايد چنان كه در همان مقاله

اند؟ فصول متعددي از آن نقل كردم العله را نوشته مزاج،واقعاً چند سال پيش از اين«

و هويت نويسندهتا خوانندگان محترم نيز با بنده در تعيي و،ن زمان انشا  همكاري

و) ماپناه(» خسرو بن مافنهفنا«و» ديوان تاجي«. مشاركت نمايند ملقب به رشيدالدوله

بز« آل» رگ اميدخطيرالملك - هزارسال پيش-كندميبويه منتقل همه انسان را به عهد

و اواخر عهد پنجم پ،اما اين انشا متعلق به آن عهد نيست به يعني حدود انصد سال را

 چيست؟ تاريخ انشا است؟ تاريخ ترجمه يك اصل عربي 510آن تاريخ. آوردميخاطر

و كتابت نسخه  فعلي از روي آن نقل شدهي اي است كه اين نسخه است؟ تاريخ تحرير

و شايد هم غلط كتابتي باشد »)؟(است؟ بلكه اصالً عشر نباشد

و مراجعههاجوو مينوي پس از جست هم به كتابي بسيار االمم، چون تجاربهايي

و فهارس ابن اثير، راحه برد ره به جايي نمي،ها براي شناسايي اين نام...الصدور راوندي

و ما را از اين تاريكي بيرون،اي شايد خواننده«:گويدميو در نهايت  مطلبي بيابد

».بياورد

و استقصايي كه در متونميمالحظه  تاريخي داشته، در شود كه مينوي با غور

و از ست،ا شناخت اين چند اسم كه در يكي از مقاالت خردنامه ذكر شده  بازمانده

در نويسنده. استمداد طلبيده است،خوانندگان ي بارهي اين سطور ضمن بيان چند نكته

و مقاالت الحاقي آن آن،خردنامه  به معرفي اسامي مذكور در كتاب،داردجا كه توان تا

 ولي يقين دارد؛و هرگز مدعي نيست كه گفتارش عين صواب است. پردازدميخردنامه

وت اين كتاب گرهي از ابهاماها كه اين گفته در تواند به پژوهشميگشوده گران ديگر

. ياري رساند،معرفي بهتر اين كتاب
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و استدالل.2  بحث

خ آن نا، ردنامه بيان داشتهچه مينوي در باب انشاي ماهنگي سبكي بينهيعني وجود

 زيرا بخش نخستين اين كتاب؛ كامالً درست است،ي مختلف اين كتابها قسمت

و روان نوشته شده است) 104-37: 1378خردنامه،( در اين قسمت،. به زبان ساده

و فعل و كوتاه دريي عربي فراوانها از واژه. غالباً تكراري استها جمالت ساده  كه

و به طور كلي،زبان فارسي معمول گشتهي بعدي در قلمروها دوره ، خبري نيست

ازيي سبكي نثرهاي دورهها توان گفت كه ويژگي مي  دوم زبان فارسي بر اين قسمت

، هاي مختلف واژگان عربي ولي بخش دوم آن مملو از گونه؛كتاب حكم فرماست

يل، چون متصفح، مقاليد، نايبان ثقت، حسبانات، تهاون، استعراص، قبوض، توكهم

و مشافهه، مرضي با،است كه به وضوح... السيرت، خافي، مستبصر،  سبك بيان آن را

ها توان بيان داشت كه اصل اين نوشتهمي.ي آغازين كتاب متفاوت كرده استها بخش

 اين نوشته مجموعه اي بوده است، يك تن نگارش نيافته بلكه به احتمال زيادي به خامه

مهاي زمانها از نوشته . در يك مجموعه گرد آمده است،ختلف كه به هدفي خاصي

:احتماالً به داليل زير

بر،در سراسر اين مجموعه.1 و آن قدر مشترك اين است كه  قدر مشتركي حاكم است

و پند حكم فرماست؛ بخشهاآني همه  مواعظ،ي نخستين اين مجموعهها موعظه

و پادشاه و اجتماعي است كه از زبان حكما و اخالقي و فالسفه بيان شده است ان

و وصيت و موعظه خواجه نظامي نامه دستورالعمل حكومت يها الملك نيز شامل پند

و حكومتي است كه از اين جهت با قسمت . هماهنگي دارد،ي اول كتابها سياسي

كهها زمينهها اين يي باشد كه از نظرها پيوند نوشتهي توانسته رشتهميي واحدي است

كهمي،به احتمال زياد. با هم متفاوت بوده است،رشسبك نگا توان حدس زد شخصي

و مضامين بوده و زبان نوشته صرف،خواهان اين نوع بيانات كهها نظر از سبك نگارش

خو هاي مختلف بوده، چنين مجموعه كدام متعلق به دورههر د يا ديگري اي را براي

و در يك .جا فراهم آورده است استنساخ كرده

كه.2  از جاهاي مختلفها توان به استناد آن بيان داشت اين نوشتهميدومين دليلي

و در يك مجموعه و جمع آوري شده كه،استنساخ  به هم پيوسته شده است، آن است

وي، پايان رساله)104همان،(ناسخ در پايان مقاالت خردنامه  دستورالعمل اداره
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و پايان وصيت)115همان،(حكومت و تاريخ)123همان،(الملك نظاميمهنا، ، نام خود

كهها تحرير اين نوشته و آشنايي است و اين روش بر خالف عرف شناخته  را ذكر كرده

 زيرا ايشان معموالً در پايان هر اثري كه استنساخ؛اند كردهميناسخان بدان عمل

و تاريخ اين كار را تحرير، فقط براي يك بار،كردند مي .نمودندمي نام خود

 اين آشكارترين دليلي است كه بگوييم ناسخ، اين سه فقره نوشته را از سه منبع

و بلكه در زمان و به همان غرض خاص كه در باال،ي متفاوتها مختلف  استنساخ كرده

ممكن است براي برخي. در يك مجموعه به هم پيوسته است،بدان اشاره شد

يها يعني رساله،ي پاياني كتابها كه قسمت اين گمان هم پيش آيد،گران پژوهش

و وصيت و حكومت كه در سبك نگارش با بقيه الملك نظامي نامه دستورالعمل اداره

 بلكه بر حسب؛ي آغازين خردنامه نداردها كتاب متفاوت است، هيچ ربطي با بخش

و عدم شناخت كسي كه اين نوشته در جوف اين دو رساله نيز، را تنظيم كردهها تصادف

شود قاطعانه مردود گرچه اين احتمال را هم نمي. خردنامه قرار گرفته استي مجموعه

و كتاب خردنامه؛دانست را، ولي ذكر نام مستنسخ واحد در ذيل اين دو رساله  اين گمان

و همان ظني را تقويتميضعيف ،كند كه بايد اين مجموعه به غرضي خاصميسازد

.فراهم آمده باشد

 اند معرفي كساني كه در كتاب خردنامه ذكر شده.3

و حكومت،يي ذكر شده در نامهها در مورد نام چونهمدستورالعمل اداره

كه مرحوم مينوي در ...و» رشيدالدوله«،)عزيزالدين(» عزيزي«،»تاجي«،»خطيرالملك«

و عهد ايشان و آنان را به سبب تشابهات،شناخت موقعيت آنان ، اسمي ترديد داشته

و زمان صاحب بن عباد  اين سطور به سببي پنداشته، نگارنده،مربوط به عهد ديلميان

و اطالعاتي كه دربارهآشنايي كه با تاريخ عهد ، پيدا كردهها اين نامي سالجقه دارد

دري مطالبي به رشته  نگارشي آورد تا خوانندگان گرامي بتوانند دربارهمي تحرير

 بهتر داوري،، در ترديد است574و 510و 504هايه كه بين سال خردنامي مجموعه

و حكومتي شناسايي افرادي كه در رساله. نمايند -103 همان،( دستورالعمل اداره

خردنامه از ايشان ذكري به ميان آمده، ما را به زمان اصلي تحرير اين رساله) 115

اي گرچه نام نويسنده. كندميهدايت آني فتادگي صفحه رساله به سبب كه اول، چنان

. معلوم نيست،مرحوم مينوي يادآور شده
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 در موقعيت،آيد كه از فحواي رساله برميآنگونه هركه بوده،، اين رسالهي نويسنده

و يا و حكومتي قرار داشته است؛ شايد اتابك يا حاجب خاص سلطان خاص سياسي

ع روزگار كه گاهي براي اين قبيل افراد اي بوده كه به سبب نامساعد شدن اوضا شاهزاده

و شايد هم پيريميپيش كه؛گيري از امور سياسي را داشته قصد كناره،آمده  چنان

؛نامي، نويسنده رساله را فارغ دل گردانيده» فناخسرو بن مافنه«داردمينوشته بيان

كاي گيري وي موافقت كرده يا واسطه احتماالً با استعفا يا كناره اين فنا.ر شده است اين

و افراد مورد اعتماد او بودهخسرو از دوس ييهاو دستورها راهنمايي،تمامي اين نامه. تان

و رشيدالدوله نامي است كه به صراحتااست كه مخاطب آن همين فن  معلوم،خسرو

 از چند نفر،نويسنده در ضمن اين نامه. ست يا شخص ديگريانيست همان فناخسرو

و به برخي از موقعيتمينامديگر نيز آنها برد : از جمله؛كندمي تا حدودي اشارههاي

 خطيرالملك.3.1

-اهللا عزه ادام-خطيرالملك بزرجوميد«: گويدمي نامه خطاب به رشيدالدولهي نويسنده

و استيفا،به همه روزگار و خرج خاصه من به قلم نگاه داشتن  معامالت خاصهي دخل

و يك طرف از شغل ديوان اشراف كه ديگر دبيران خواهند كردنمن به رسم او به،ست

) 114: 1378ثروت،(».رسم او خواهد بود

و آثارالوزراها در كتاب و رسم يعني با پسوند،هاي تاريخي  شخصي دقيقاً با اين اسم

و نصرهو الصدور راوندي راحه ولي در كتاب؛ديده نشد» بزرجوميد«يا صفت الفتره
و الوزرايآثارو الدوله السلجوقيهتاريخو) تاريخ سلجوقيان( الفطرهرهعص ،... عقيلي

وها كسي را به نام خطيرالملك ميبدي كه مدتي طوالني در پست و طغرايي ي وزارت

و و اشراف مساستيفا چون اين شخص از اواخر قرن. اند ذكر كرده،وليت داشتهؤانشا

مو).ق.هـ494(پنجم  و پسوند،رد بحث استكه دقيقاً  كارهاي سياسي را بر عهده داشته

 به وي داده، اگر صفتي نبوده باشد كه نويسنده بر حسب ارادت-» بزرجوميد«نام او

بامي-باشد ي تاريخيها كتابي يعني همان خطيرالملك كه عمده،»بزرگ ميبد«تواند

 اين سطور،ين نويسندهنظر دارند، امكان تصحيف داشته باشد، به گما بر آن اتفاق

 به معرفي او پرداخته،شخص مذكور در خردنامه بايد همين خطيرالملك باشد كه در زير

.شود مي
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ي درباره» وزارت در عهد سالطين بزرگ سلجوقي«عباس اقبال در كتاب

: آن چنين استي مطالبي نوشته كه خالصه،خطيرالملك ميبدي

دري هنگامي كه خطبه،)494(او در سال«  سلطنت به نام سلطان محمد بن ملكشاه

شد،بغداد جاري شد، به وزارت وي در اين مرحله از وزارت. اين سلطان برگزيده

در،گاه كه بركيارقآن،)495(سال دوام يافت؛ يعني در سال قريب يك  اصفهان را

و در نتيجه و به ميبد،محاصره داشت، شهر اصفهان ادگاهز، وزارت سلطان را رها كرد

و وي را دستگير كرده به اصفهان آورد. رفت،خود چون. بركيارق به تعقيب او فرستاد

در همين هنگام وزير بركيارق، ابوالحسن اعز دهستاني، درگذشت، آن پادشاه صدارت 

 در اين مقام باقي،وي تا زمان مرگ بركيارق. خطيرالملك گذاشتي خود را به عهده

و،)500(ظاهراً در سال. ماند  مجدداً سلطان محمد او را به رياست ديوان استيفا برگزيد

، پس از بركناري)504(در سال. دوباره دست وي را در اداره امور دولتي بازكرد

 مدت هفت سال،وي در اين دوره. بار ديگر به وزارت سلطان محمد رسيد،ضياءالملك

ر،)511(صدارت داشت تا اين كه در سال و پنج ،وز قبل از فوت سلطان يعني چهل

و مقام او را به ربيبدوباره از كار بر با وجودي كه وي از وزارت. الدوله داد كنار گرديد

شد وزارت ديوان طغرا را در زير دست ربيب،خلع شده بود بعد از مرگ. الدوله متقبل

ا چنان در ديوان طغرهم،سلطان محمد در اوائل سلطنت فرزند او، محمود، خطيرالملك

يي كه از كار وي داشتند، او را از شغل طغراها به سبب نارضايتي)512(در سال. ماند

برد،ميهم انداخته، به عنوان وزارت امير سلجوقشاه بن محمد كه در فارس به سر

 ديگر از خطيرالملك،از اين تاريخ به بعد. فرستادند تا از درگاه سلطان دور باشد

(اطالعي در دست نداريم و عصره نصرهدر كتاب) 154-150: 1338 بال،اق.  الفطره الفتره

و118، 117، 110صص: 1356بنداري اصفهاني،( بيا) ...، وز اين وزير به كفايتي

و جاه بي ي بارهدر،كتاب دستورالوزراي خواندمير. طالبي ياد شده است تدبيري

و كماالتي از حليه«: الملك نوشته استخطير از، فضايل نفساني و و عاطل بود عاري

و ترتيب امور دولت و غافل،تدبير و مساعدت؛ به غايت ذاهل  اما به سبب حسن طالع

و پنج سال در دواوين سالطين صاحب تمكين، منصب انشا يا اشراف،بخت  مدت چهل

و در زمان سلطان محمود بن محمد بن ملكشاه ي به درجه،و استيفا به وي متعلق بود

) 232: 1317خواندمير،(».يدبلند وزارت رس
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 تاجي.3.2

وآن،در كتاب خردنامه و درآمدهاي خود و معامالت جا كه نويسنده سخن از اسباب

»ديوان تاجي«ي را بر عهدهها بخشي از اين هزينه،ي غالمانش به ميان آوردهها هزينه

و از رشيدالدوله كه مخاطب نامه است مي ايميداند رخواهد ا نيز مرتبن موضوع

و وداد كه ميان«: نويسدميكه چنان. نمايد و صدق قسم ثاني آن است كه به حكم اتحاد

و معاملتكي كه به خاصه من متعلق،ماست و خواهد بود،  اسبابكي از آن من كه هست

و النواب، الفروعيه، المرسوم: وجوهاست از اين الديواني، المرسوم علي العمال

ال االسباب و غيره الخاصه، و الفوايد، المعامالت في الفروض علي الديوان التاجي خدمات

)108: 1378ثروت،(» ...

بريي نويسندهها اگر بدانيم اين تاجي صاحب ديوان كه بخشي از هزينه  رساله

تواند حداقل براي زمان نگارشمي چه كسي بوده است، اين اطالعات، او بودهي عهده

.يداين رساله به ما كمك نما

به» عزيزي«ي واژه،مقاله)67(ي گونه كه مينوي در صفحه همان مذكور در متن را

» تاجي«ي به همان دليل كلمه» عزيزالفالن نامي راجع دانسته«به، خطيرالملكي قرينه

و الدين الفالن يا تاج تاج«هم بايد منسوب به ي چون نويسنده» باشد....الملك الفالن

و به جاي ور در متن را چنديني مذكها مقاله نام بار به صورت كوتاه بيان كرده

) 114(ي يك مرتبه در صفحه، نوشته شده استاورشيدالدوله كه مقاله خطاب به 

. اشاره شده است،»رشيدي« عنواناب،ويبه،خردنامه

 بحث را تحت عنواني شايسته دو نفر درباري،جوو جست موردي ما در دوره

 الملك معاصر نظام،»الملك ابوالغنايم تاج« يكي؛شناسيممي»الملك تاج«و»الدين تاج«

 به دست، فرزند ملكشاه،المك در زمان سلطنت سلطان محمود كه پس از قتل نظاماست

و ديگري غالمان نظام »الدين بن دارست ابوطالب شيرازي تاج«الملك كشته شده است

و اوايل قرن ششم يعني در اوا،كه اتفاقاً در همين عهد و،خر قرن پنجم  در دستگاه اوالد

و به مقام وزارت هم رسيده است،احفاد ملكشاه و منزلت بوده كه منظور اين. داراي مقام

. ديوان كدام يك از اين دو نفر بوده، به تحقيق مشخص نيست،نويسنده از ديوان تاجي

و صاحب نفوذ بوده به چون هر دو در دربار و هر دو  منتها؛اند وزارت هم رسيدهاند

الدين چند ساليو تاج) 485(يعني در سال) 500(الملك چند سالي پيش از سال تاج
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يك نكته را نبايد. به وزارت رسيده است،)526(يعني در سال) 500(بعد از سال

و،الدين دارست بوده دايي تاج،الملك فراموش كرد كه چون تاج  احتمال دارد شهرت

بامحبوبيت و احفاد ملكشاه كه هم اين خاندان حداقل در بين تعدادي از فرزندان

و متخاصم بوده به مانده باشد تا جايي كه دوباره تاج، باقياند مخالف الدين دارست را

.گزينندميوزارت بر

 ابوالغنائم مرزبان بن خسرو فيروزالملك تاج-

ا وي وزيرزاده و ابتدا در خدمت اين امير نزد سلطان. مير ساوتگين بوداي در فارس

و بياالملك از تاج،ملكشاه ور،آن كرد كه وي فردي خوش لهجه، زباننكويي گفت

و قابل اعتماد است سلطان ملكشاه. شايسته است كه به دربار بيايد،بنابراين. ثروتمند

و وزارت فرزندانش را به عهدهالملك تاج  كارهاي،به عالوه. وي گذاشتي را پذيرفت

و انشا را به تاج و نيز ديوان طغرا و امور حرم سلطان در برخي. الملك سپرد خانه

الملك در دربار بر اثر نفوذي كه تاج. كار لشكريان را به وي واگذار كرد،واليات

و نظام،ملكشاه داشت و دل سلطان را عليه وزير سرانجام بين او الملك به هم خورد

)91: 1382حسيني، صدرالدين.(داشتميالملك را نگه ولي سلطان احترام نظام. تباه كرد

و سلطان به عنوان گله به هم ديگر يي كه بين نظامها در پيام و بدل،الملك  رد

و ملكشاه بعد از قتل نظام. پيك ملكشاه بود،الملك شد، اين شخص يعني تاج مي ،المك

ب تاج الملك اما طولي نكشيد كه غالمان نظام؛رسيدن ملكشاهالملك به وزارت محمود

و هم دستي بركيارقميكه وي را در قتل خواجه دخيل  فرزند،دانستند، با همكاري

.الملك را به قتل رساندند ديگر ملكشاه، تاج

 الدين بن دارست تاج-

ن در،الدوله السجوقيه مؤلف تاريخ، صدرالدين حسينيي وشتهبر اساس سال وي

س،)526( نجر همراه جمع ديگري به اسارت در جنگ بين سلطان مسعود با سلطان

و گويا يك سال بعددر  هنگامي كه سلطان وارد بغداد شد،،آمد ولي مدتي بعد آزاد شد

.وزارت را به انوشيروان بن خالد داد كه او خود يكي از مورخان اين عهد است

هرچند دوران صدارت ...)و 143، 139، 123صص: 1382صدرالدين حسيني،(

درها ولي احتمال دارد كه وي سال، بوده)526(الدين در سال تاج  پيش از اين تاريخ
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چون پذيرفتني نيست شخصي بدون. دربار پادشاهان اين عهد هم منصبي داشته باشد

و سابقه . يك مرتبه به وزارت رسيده باشد، پيشيني تجربه

تها كتاب، بن دارستالدين در ذكر احوال تاج و نقيضي ذكري اريخي اقوال ضد

و عصره در تلخيصي كه فتح بن علي بنداري اصفهاني از كتاب. اند كرده نصره الفتره
و ظاهراً مطالب كتاب كاتب اصفهاني مستقيماً الفطره  عمادالدين كاتب اصفهاني كرده

سل المصدور شرف ترجمه نفثه و سلطان الدين انوشيروان بن خالد، وزير طان محمود

همان سالطيني كه خطيرالملك در زمان ايشان صاحب منصب بوده(مسعود سلجوقي 

:نويسدميدر شرح حال اين وزير، بوده،)است

بن. وي ابتدا وزير بوزابه، صاحب فارس بود« بوزابه او را در وزارت سلطان مسعود

و صادر كند را بر وفق مرادها محمد بن ملكشاه، مستقر كرد تا كار  اين وزير؛ او وارد

و دشمن كار بد بود، بخشنده،مردي بلند مرتبه او. دوستدار كار نيك كاري نكرد كه از

و بر حالي نبود كه سرزنشي متوجه او گردد وي. انتقام بگيرند الدين كازروني امين،نايب

و شكيبا بود هم دين  شد، اين وزير، وارد بغداد)541(وقتي سلطان مسعود در سال. دار

او. تاجيه را بار ديگر از نو بسازندي دستور داد مدرسه ،اين مدرسه را قبالً عموي

) 255: 1356بنداري اصفهاني،(». در بغداد ساخته بود،الملك ابوالغنايم بن دارست تاج

بي كتاب آثارالوزراي عقيلي به نقل از نسايم و االسحار اين وزير را به تدبيري

وكفايتي بي : نويسدمي متهم كرده

اند، از اكابر الدين ابوطالب شيرازي نيز گفته الدين بن دارست كه او را تاج تاج«

به. الملك بودو از خويشاوندان ابوالغنايم تاجوزراي فارس وي بعد از مؤيدالدين

بي. وزارت سلطان مسعود رسيد و و سفيه و متكبر و در راندن به غايت جاهل تدبير بود

و متحير،غل وزارتش ) 262: 1337عقيلي،(». به غايت عاجز

بيها گويي اين تناقض  ممكن است از حسن،كفايتيو متهم كردن ابن دارست به

ويي سلوك وي با همه بر. نشأت گرفته باشد، طبقات مردم از جمله مخالفان چون

درا) 256: 1356بندار اصفهاني،( سلجوقيي تاريخ سلسلهي اساس نوشته ين وزير

و گفت، خودي خانه و پيشوايان مذاهب وو براي دستاربندان  مجالسي، آناني مناظره گو

و مهرباني بيش از حد در كارها. دادميترتيب ،مسلماً اين نوع رفتارها در امور سياسي

بيميباعث به. تدبيري متهم گردد شود شخصي كه چنين رفتاري داشته باشد، به ظاهراً
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 از كار،ين امور بود كه سلطان مسعود به اين وزير اجازه داد در عين احترامخاطر هم

گ ووزارت كناره . مجدداً به فارس برگردديرد

 عزيزي.3.3

و حكومت، بعد از نام خطيرالمك، از كسيي رسالهي نويسنده  دستورالعمل اداره

ومي نام، صاحب منزلت بوده،كه گويا در دربار» جانب عزيزي«تحت عنوان  برد

و خرج خاصه- ادام اهللا عزه–خطيرالملك بزرجوميد«: نويسد مي  به همه روزگار دخل

و يك طرف از شغل و استيفاء معامالت خاصه من به رسم اوست من به قلم نگاه داشتن

كه بعد از اين چنان. به رسم او خواهد بودن،ديوان اشراف كه ديگر دبيران خواهند كردن

ج )114: 1378ثروت،(».انب عزيزي تعيين كرده شودبه اتفاق

شدگونه آن  مرحوم مينوي بر اين باور است كه اين نام بايد كوتاه، پيش از اين اشاره

ه يعنيعدر دوره مورد مطال.و چيزي در اين حدود باشد» عزيزالفالن«شده لقبي همچون

 به لقب تنها يك نفر،ي در دربار سالطين سلجوق؛)540(تا)490(ياه حد فاصل سال

 در عهدي،او در دربار سالطين سلجوقي. شهرت دارد» عزيزالدين مستوفي«عزيزالدين

و به ظن نزديك به يقين، ماستي كه مورد مطالعه و منزلت بوده است  بايد، داراي مقام

.همين عزيزي مورد بحث باشد

 عزيزالدين مستوفي-

در. لدين، عم عمادالدين كاتب اصفهاني استحامد ملقب به عزيزا ابونصر احمد بن

ب) 121: 1382صدرالدين حسيني،(كتاب اخبارالدوله السلجوقيه،  عنوانااز اين شخص

. نام برده شده است،عزيزاالسالم

و، عزيزالدين و دانشمند بود كه به كارهاي نيك  شخصي عالم، نيك محضر

و مساجد ساخت،در شهرهاوي. وافر داشتي عالقه،كمك به نيازمندان ، مدارس

و شب نمازميروز، روزه عزيزالدين در زمان سلطان محمود بن محمد. گزاردميگرفت

و متصدي ديوان گاه كه كمالآن،بن ملكشاه سلجوقي الملك وزير بود، نايب وزارت

و سلطان جز به حرف عزيزالدين (داد به سخن ديگري گوش نمي،استيفا بود بنداري.

را بعد از بركناري درگزيني، كمال) 149: 1356، فهانياص الملك سميرمي وزارت سلطان
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شد)515( ولي اين وزير در سال؛به عهده گرفت الملك، بعد از كمال. كشته

و عزيزالدين عهده وزارت سلطان را به عهده،الملك الملك بن نظام شمس دار گرفت

و حسن  و به سبب فضيلت  بر وزير حكم،تدبيري كه داشتمنصب استيفا گرديد

با اين كه سلطان محمود چندين بار به عزيزالدين پيشنهاد وزارت) 158همان،(.كرد مي

بر بعد از كشته شدن شمس) 164،همان(.نپذيرفتاو ولي،داد الملك، سرانجام وزارت

و در مدت وزارت خود. ابوالقاسم درگزيني قرار گرفت و حسود بود ،وي مردي ستمگر

و اموال آنان را مصادره كرد تا جايي كه سلطان او را كنار بسياري از بزرگان را كشت

و با راهنمايي عزيزالدين، انوشيروان بن خالد  را از بغداد المصدور نفثه مؤلف،گذاشت

راافر و وزارت در انوشيروان چنان. به او محول كردخواند بنداري(المصدور نفثهكه

يك،گويدمي)176: 1356اصفهاني،  و چند ماه بر مسند وزارت دوام نياورد بيش از سال

و درگزيني دوباره به وزارت رسيده كنار،و به علت آشفتگي اوضاع  درگزيني اين. رفت

شد جدي،بار به قصد نابود كردن عزيزالدين  به 517عزيزالدين سرانجام در سال. تر

حجي بهانه درخواست او ابتدا سلطان محمود. فا كرد از كارهاي ديواني استع، برگزاري

و او را به خزانهت؛را نپذيرف و فرزندش برگزيد ولي سرانجام موافقت كرد . داري خود

و اطرافيانش آن قدر عليه عزيزالدين سعايت كردند تا اين،با وجود اين كه درگزيني

) 181، همان(. به حبس انداخت، تكريتي در ناحيه،)525(سلطان او را در سال

و برادر، بعد از مرگ سلطان محمود  بين فرزند سلطان محمود يعني سلطان داوود

و سلطان طغرل ييها درگيري، بر سر رسيدن به سلطنت،سلطان محمود، سلطان مسعود

و،كه سرانجام با حمايت سلطان سنجر پيش آمد تا اين  سلطان طغرل به پادشاهي رسيد

شددرگزيني به وزارت اين سلطان سلطان مسعود به طرف بغداد حركت كرد. برگزيده

 او محوليو پيكي فرستاد تا عزيزالدين را از زندان بيرون آورده وزارت را بر عهده

ي درگزيني كه در اين موقع دوباره به وزارت سلطان طغرلها اما بر اثر كارشكني؛دننماي

و مخالف سرسخت سلطان مسع آمد، اينميود به شماربن محمد بن ملكشاه رسيده بود

ازها سرانجام بر اثر توطئه. امر محقق نشد و اصرار بر قتل عزيزالدين، يكي ي درگزيني

وي به قلعه،طرفداران وي به نام بهروز اخته كه والي حلب بود  تكريت هجوم آورد

راا،الدين، هنگامي كه عزيزالدين مشغول نماز بود رغم ميل كوتوال قلعه، امير نجم علي و

و عزيزالدين در زمان مرگ)527(اين واقعه در سال. به قتل رساندند )55(، اتفاق افتاد
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و پنج روز بعد از اين واقعه. سال داشت به،درگزيني خود چهل  به دستور سلطان طغرل

(دار آويخته شد ) 200همان،.

 رشيدالدوله.4.3

،قرار گرفته) 115-105: 1378وت،ثر( دومي كه ظاهراً در جوف كتاب خردنامهي رساله

و، نوشته رساله در آغازِي نويسنده. تماماً خطاب به اين رشيدالدوله است  مراتب دوستي

و» فناخسرو بن مافنه«برادري خود را نسبت به و شهامت نامي كه وي را به بزرگي

و از وي خواسته كه او را از خدمتي كه متصديمي اعالم،ستايدميكفايت  آن بوده كند

و( اي نامه او خطاب به همين فنا خسرو بن مافنه. دل گرداند فارغ...) احتماالً كار ديواني

و راهنماييميدر دو قسم و دبيرانها نويسد ي الزم را از قبيل چگونگي رفتار با ديوانيان

و  كند او ظاهراً خطاب به همين فناخسرو اظهارمي مفصالً بيان،...و امور سلطاني

و،كند كه در اموري كه قبالً به عهده وي بوده مي كهمي نايبي امين گماشته است خواهد

و متصفح آن احوال باشد«رشيدالدوله  او، فنااز اين به بعد».متفحص خسرو كه از

اميدرخواست كمك كرده فراموش و همه نام اين رشيدالدوله در كار آيا اين.ستشود

ارشيدالدوله همان فناخ ست كه در آغاز از آن نام برده بود يا شخص ديگري است؟ سرو

و شواهد تا حدودي نشان؛به تحقيق معلوم نيست دهد كه اين هر دو بايدمي ولي قراين

شايد به همين علت بوده كه مرحوم مينوي رشيدالدوله را لقب. يك نفر بوده باشند

 كه مينوي در نوشته گونهآن،رساله اول ايني صفحه.ه استتفناخسرو بن مافنه دانس

و ظاهراًكردبيان)1378:65 مينوي،( خود ه است؛شد دوم شروعي از صفحهه، افتاده

: گونه بدين

و حرس مدته ادام–خسرو بن مافنه فنا« و–اهللا نعمته و صحبت  با من دوستي

و صفاي عقيدت او به و دوستان مخلص استخلوص مودت و بزرگي درجت برادران

و خان و رزانت و شهامت و مشهور است و محتد رفيع او معروف و عنصر كريم دان

و استقالل در كافه و جالدت و، احوالي كفايت و آزموده است و دانسته و ديده  شناخته

و مناصت در هر كاري كه به صدد آن بودست و شفقت و امانت  از او ظاهر،ديانت

درا،رغبت افتاد بدانك بر سبيل دوستي. شدست و كهاحوال مرا ترتيب كند ين خدمت

و چون او را بر همين رغبت ديدم، اين ذكر نبشتم،من به صدد آنم  مرا فارغ دل گرداند
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ب و زمام هر دو بهو اين مهمات را بر دو قسم نهادم و مقاليد آن حسنه دست او دادم

و تأييد الهي . پيش گيرد،نظر او سپردم تا آن را به توفيق ايزدي

اهللا– آن است كه در خدمت ديوان اعلي سلطان شاهنشاهي:سم اولق كه– اعاله

ب و ضبطه من بنده و دبيري معتمد را بر حفظ حسبانات و نايبات ثقت صدد آنم

و نيك معامالت بگماشته و عارف و عالم و امين و نايبي سديد و مرضي سيرت ام عهد

و متصفح آن احوال باشدمت– دام تمكينه– رشيدالدوله،فراپيش داشته » ...فحص

)105: 1378ثروت،(

 نامي تحت عنوان رشيدالدوله يا فنا، دوم سالجقهيي مربوط به دورهها در كتاب

و اختيارات حكومتي باشد و يا تركيبي از اين دو اسم كه داراي موقعيت سياسي ،خسرو

ا،رسدميچه مسلم به نظرآن. دقيقاً مشاهده نشد يا اين شخص يكي ز بزرگان يا نايبان

وزير يا اتابكي بوده كه بر اثر آشفتگي دربار سلطان محمود بن محمد بن ملكشاه كه

و سپس كسان ديگري را جايگزين آنان  و متصديان ديواني را بر كنار چندين وزير

و بر اثر پيري يا شرايط نامساعد زمان يها مجبور شده از كاره،نموده زندگي داشته است

 عماد كاتب اصفهاني كه از رويي كتاب تاريخ سلجوقيان، نوشته. كناره گيردسياسي

و او خالد انوشيروان بنالمصدور نفثه خود وزير سلطان محمود بوده است، نوشته شده

و حاجبان عهد مورد مطالعهنام مشحون از  و اميران و اتابكان و سرداران ي بزرگان

برد كه وي حاجب مخصوص سلطانمي نام»قتلغ رشيدي«ماست، از شخصي به نام

ا. محمود بوده است  بر قتلغ رشيدي، حاجبز مرگ سلطان محمود، وزير درگزينيبعد

و اموال او را مصادره كرد بنداري اصفهاني،(.مخصوص سلطان محمود، خشم گرفت

يا) به زعم مينوي(آيا اين فناخسرو بن مافنه ملقب به رشيدالدوله) 192: 1356 و

 خود را بدو سپردهي رساله وظايف محولهيي غير از فناخسرو كه نويسنده يدالدولهرش

و سامان دهد، همين قتلغ و تمجيد وي از او خواسته كارها را سر و ضمن ستايش

؟ فعالً شواهد بوده يا شخص ديگري،رشيدي، حاجب مخصوص سلطان محمود

هم؛تري در دست نيست مستحكم و عزيزيزمان بودن خطيرال ولي و) عزيزالدين( ملك

و ارتباط اين چند نفر با يك دربار) الدين بن دارست تاج(تاجي تا،و اين قتلغ رشيدي

.كندميحدودي اين گمان را تقويت
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كه در برابر مخالفان از شخص ديگري به نام اميررشيد) 209 همان،(در همين كتاب

و در دربار اين سلطان شدبه كمك سلطان محمود آمده و باز، متمكن  سخن رفته است

؟معلوم نيست كه اين امير رشيد همان قتلغ رشيدي حاجب است يا فرد ديگري

 نوشتگين

ياها از جمله توصيه،اي كه به اصطالح در جوف خردنامه قرار گرفته رسالهي نويسنده

و كند آن است كه مواظب حال چند نفر از غالممييي كه به رشيدالدولهها خواهش ان

وميوي در اين قسمت از سفارش خود نوشتگين نامي را ذكر. خادمان نيز باشد  كند

را،اند چند كس كه اسم حاجبي بر خويشتن نهاده«:گويد مي  به حكم آن كه من ايشان

و به شغل مي خدمتي نزديك تر فرمايم و ها و خادمان خرد و غالمان فرستم، نوشتگين

و تيمار داشت او باشندبزرگ كه در جمله اواند، در )111: 1378ثروت،(». اهتمام

 نام برخي غالمان خاص، به مناسبت موضوعي كه اتفاق افتادهها هرچند برخي كتاب

و بزرگان را برده وكمها اند ولي شرح حال اين گروه در تاريخ پادشاهان تر ضبط شده

،)500(يعني تا حدود سال مورد مطالعهي در دوره. كار دشواري استها شناسايي آنان

، نويسندهتوان احتمال داد غرضِميتنها يك نفر غالم معروف به نام نوشتگين بوده كه

. اين شخص بوده باشد

كه همان  اخبارالدوله السلجوقيه بيان كرده است، يكي از فرستادگان خاقان براي گونه

و سپاهيانش ده، گرزي پنجاهاظهار قدرت خود و شمشيري  ني را نزد سلطانم مني

و از قول خاقان نقل مي و شمشيريميآورد نه،كند كه سپاهيان خاقان با چنين گرز

و سپس دستورمي سلطان ساعتي ساكت.كنندمي بلكه بازي،جنگ تاميماند دهد

ش را،پس در ميان جمع. شودميو خود نيز سواروندبزرگان لشكر جمع  گرز خاقان

و آن را هشتاد گام پرتابميسربار دور برداشته هفت به. نمايدميچرخاند بعد از آن

و ما كمان: گويدمي خاقاني فرستاده را. برو به خاقان بگو كه تو گرز داري آن گاه كمان

اوميبه دست رسول خاقان و نوشتگين معمري را با . فرستدميدهد

ان سركش خاقان كه رسد، يكي از اسبميچون نوشتگين معمري به بيرون سمرقند

. آيدميرساند، به طرف نوشتگينمي سوار را به هالكت،شدمياگر كسي سوارش

وميشود به گونه اي كه اسب را به زمينمينوشتگين معمري بر اسب سوار چسباند
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(رسدمي خاقاني سالم به خانه اين واقعه در سال)86: 1382صدرالدين حسيني،.

ه است)467( و او را شايستهميآيا نوشتگيني كه نويسنده از آن نام. روي داد ي برد

و عنايت و يا شخص ديگري،داندميتوجه هم؟ همين نوشتگين معمري است  باز

كه تواند سر نخي باشد تا چنانمي ولي اين نوشته؛تري در دست نيست شواهد روشن

و به نكت،مرحوم مينوي گفته تري اشارهي تازههاه باز هم پژوهشگر ديگري پيدا شود

. نمايد

 گيري نتيجه.4

و مي و فالسفه است و اندرز از زبان حكما توان گفت خردنامه كه حاوي چند فقره پند

 بلكه مربوط، به هيچ عنوان از قلم يك تن نگارش نيافته،ي پاياني اين مجموعهها رساله

متها به دوره و به همان داليلي كه در شدي زماني متفاوت است به،ن اشاره  شخصي

و مضمون، اين نوشتهي انگيزه يكها اشتراك در محتوا  را براي خود يا ديگري در

ي پاياني اين كتاب با توجه به نامها تاريخ نگارش رساله. مجموعه فراهم آورده است

هم مذكور استها كساني كه در آن و چون نظام؛  ...الملك، خطيرالملك، عزيزي، تاجي

و اواخر قرن پنجمچون همگي  احتماالً در همين دوره هستند، مربوط به عهد سالجقه

و به هرحال و،زماني تدوين شده باشد و يا پانصد و چهار  نبايد مؤخر از سال پانصد

. دوم اين مجموعه است، بوده باشدي رسالهي چهارده كه ترقيمه

 فهرست منابع

(اقبال، عباس  به كوشش محمدتقي. بزرگ سلجوقيوزارت در عهد سالطين).1338.

و يحيي ذكاء، .دانشگاه تهران: تهراندانش پژوه

(بنداري اصفهاني و نخبه زبده).1356. ي، ترجمه)تاريخ سلسله سلجوقي(العصره النصره

.شارات بنياد فرهنگ ايرانانت: تهرانحسين جليلي، محمد

(خردنامه .يراميركب: تهران به كوشش منصور ثروت،).1378.

بن غياثمير، خواند (الحسيني الدين همام الدين وبا.دستورالوزرا.)1317.  تصحيح

و چاپخانه اقبال كتاب: تهران سعيد نفيسي،ي مقدمه .فروشي
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(راوندي و آيه راحه.)1333. كتابفروشي:ه سعي محمد اقبال، تهرانب.السرور الصدور

.اكبر علمي علي

 جليل نظري،ي ترجمه.اخبارالدوله السجوقيه).1382(.صدرالدين حسيني، ابوالحسن

. دانشگاه آزاد اسالمي:تهران

بن عقيلي، سيف (نظام الدين حاجي  تصحيح ميرجالالدين حسيني.الوزراآثار). 1337.

.دانشگاه تهران:، تهران)محدث(ارموي

(مينوي، مجتبي و غيره«.)1378. ، سال اه تهران دانشكده ادبيات دانشگي مجله.»خردنامه

.2، شمارهچهارم
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