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  تشكر و قدرداني
دريغ خداوند بزرگ، تحصيالت خود را در مقطع كارشناسي  اكنون كه به ياري و مدد بي

دانم كه از زحمات  ام، برخود مي به پايان رسانده) هاي ايران اسالمي پژوهش(ارشد تاريخ 
اساتيدم در گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به ويژه خانم دكتر 

آذر و خانم دكتر الهامه مفتاح كه راهنمايي و مشاوره اينجانب را بر كف با  پروين تركمني
ترديد، انجام اين رساله بدون مساعدت و  بي. كفايت خود داشتند تشكر و قدرداني نمايم

  .شد هاي پر از مهر و مهرباني آن عزيزان به هيچ روي حاصل نمي حمايت
جانب گذاشتند  هشگاه كه كتب مورد نياز را در اختيار ايني پژو از كليه كاركنان كتابخانه

  .بسيار سپاسگزارم
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  :چكيده
اين منصب با توجه . ايران بوده است ترين مناصب در تاريخ حكومت سياسي و اداريموزارت يكي از مه

هاي هاي مختلف متناسب با ويژگيهاي مختلف تغييراتي پيدا كرده است و حكومتبه شرايط و موقعيت
هاي كردند قوانين و ويژگيدر زماني كه مسلمانان ايران را فتح . خود قواعدي را به اين منصب افزودند

  .پيدا كند ياين منصب شكلي متناسب با حاكميت اسالم باعث شد كه را به اين منصب افزودند اسالمي
هاي اين حكومت تغييراتي پيدا كرد و گرايش به متناسب با ويژگي وزارت منصب در دوران ساماني نيز

 امر نيز گسترش فعاليت داعيان علت اين افزايش پيدا كرد و مذهبي بودند كه داراي جايگاه يوزراي
 مقابله با رشداسماعيلي و گرايش بسياري از درباريان ساماني به اين فرقه بود و اين باعث شد براي 

  .از گسترش اين فرقه جلوگيري كنند وزرايي انتخاب شوند كه اسماعيليه
را تحت كنترل خود دارند و عالوه  وزرايي قدرتمند تمامي امور اناول حكومت ساماني ةبه طور كلي در دور

كنند ولي با ورود تركان و قدرت گيري اين عنصر جديد بر امور سياسي در امور نظامي نيز دخالت مي
  .شود و در اواخر حكومت ساماني وزرا قدرت تصميم گيري چنداني ندارندنقش وزرا بسيار محدود مي

     حكومت، تركانوزارت، ساماني، اسماعيليه،  :هاي كليديواژه
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  مقدمه
تـرين منصـب در نظـام حكومـت سياسـي      ترين و حتي شايد بتوان گفت مهـم وزارت يكي از اصلي

تـوان  مـي . گـردد پيشينه اين منصب به دوران حكومت ايران قبل از اسـالم بـاز مـي   . ايرانيان بوده است
هاي اسـالمي تقليـد از منصـب وزرگ فرمـذار در     اذعان داشت كه اين منصب در دربار خلفا و حكومت

البته الزم به ذكر است كه اين منصب در دربار خلفاي عباسي با وجود . ده استدوران پيش از اسالم بو
هاي اسالمي به آن افزوده گرديد و با توجـه بـه   وزرايي همچون خاندان برمكي دوباره احيا شد و ويژگي

  .شرايط زمانه شكلي خاص پيدا كرد
ي كارآمد و قدرتمنـد اطالعـي در   ـ اسالمي تا پيش از سامانيان، از وزرايهاي ايرانيدر مورد حكومت

دست نيست و فقط با روي كار آمدن خاندان ساماني است كه از وجود اين منصب اطالعاتي بـه دسـت   
البته الزم به ذكر است . اندآيد، در صورتي كه در دوره ساماني وزرا داراي قدرت و نفوذ بسياري بودهمي

. انـد ت دادن به اين منصب نقش چشمگيري داشتهكه وجود افرادي چون جيهاني و بلعمي نيز در اهمي
ترين منصب در ها به با اهميتشوند كه منصب وزارت تا مدتاز اين زمان وزرا داراي چنان اهميتي مي

  .شودنظام حكومتي ايرانيان تبديل مي
از آنجايي كه در مورد اين منصب در دوره ساماني تحقيقي جامع صورت نگرفته و نكات بسياري در

ورد منصب وزارت در اين دوره مبهم باقي مانده، تصميم به انتخاب اين موضوع گرفته شد و از طـرف  م
كنيم كـه در دور اول  ديگر در اين دوره وزراي قدرتمندي چون خاندان بلعمي و جيهاني را مشاهده مي

ين وزرا مـي باشند و تمامي اركان حكومت ساماني در اختيار ادار اين منصب ميحكومت ساماني عهده
دهنـد و تحـت   گذرد وزرا اهميت و اعتبار خود را از دست مـي هرچه از عمر حكومت ساماني مي. باشد

بـراي  . شوند و ديگر همچون گذشته اهميت و اعتباري ندارنـد تأثير عوامل مختلفي به حاشيه رانده مي
توجه به متـون    روشن شدن ريشه اين واژه و همچنين مشخص ساختن حدود اختيارات اين منصب با

ها است به بررسي وظـايف مختلفـي كـه بـه ايـن      ي و وزارت نامهمختلف كه شامل متون سياست نامه
عـالوه بـر ايـن منصـب وزارت قبـل از دوره سـاماني داراي       . منصب نسبت داده اند، پرداخته شده است
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اختيـاراتش در  باشد كه در اين پژوهش كوشش شده تا حدودي به اين منصب و حـدود  اي ميپيشينه
عالوه بر اين در مبحثي مفصل به وزارت در دوره ساماني هم به . هاي قبل از ساماني پرداخته شوددوره

. لحاظ تاريخي و همچنين بررسي عوامل مختلف در روابط قدرت در دوره ساماني پرداخته شـده اسـت  
در شدت و ضـعف قـدرت   عوامل مختلف ( اين پژوهش كوشش دارد با برجسته نمودن علل اين اتفاقات

  .، زواياي تاريك اين منصب در دوره ساماني را روشن نمايد)وزراي ساماني

  بيان مسئله يا طرح موضوع
عده اي از صحابه در ثقيفه بني ساعده گرد . بعد از مرگ پيامبر امت اسالمي نيازمند سرپرستي بود

] خليفه[ابوبكر، بدين ترتيب جانشين. آمدند و بعد از گفتگوهاي بسيار ابوبكر به خالفت انتخاب شد
خالفت . پيغمبرخدا شد و خالفت اسالمي كه در دوره پيامبر نهاده شد بود استحكام بيشتري پيدا كرد

نماد تحولي بزرگ درجامعه اسالمي و در  به ويژه شيوه استقرار نخستين خليفه اين سلسله، اموي،
  .باشداي ميجهت بازگشت به ساختار قبيله

به الگوي  معاويه و امويان دو ويژگي داشت كه آن را از خلفاي راشدين متمايز مي كرد وخالفت 
سلطنت ايراني نزديك مي نمود نخست آنكه خالفت بني اميه به نيروي غلبه نظامي و عصبيت قبيله 

  .اي پديد آمد ثانيأ بني اميه نظامي از جانشيني را تأسيس كرد
. ر ساخت و روابط قدرت در جامعه اسالمي ايجاد شدبا ظهور خالفت عباسي تحول مهمي د 

  با پيروزي عباسيان، .عباسيان هرگز نتوانستند تمام خالفت اسالمي را به تصرف خود در آورند
ايرانيان نه تنها در به قدرت رسيدن عباسيان نقش عمده اي ايفا كردند بلكه عنصر ايراني در اجراي 

بني عباس سنن ايراني را  .بني اميه شد سهم قاطعي پيدا كردنظم تازه اي كه جانشين سازمان عربي 
وزارت به عنوان يك نهاد قدرتمند در دولت . با الگوي قبيله اي و تغييرهاي مذهبي تركيب نمودند

قواعد وزارت در دولت عباسي تدوين شد وسازمان وظايف آن با توجه به ساخت . عباسي تأسيس شد
  .يز اقتباس از تجربه قبل از اسالم ايرانيان بازسازي شدجديد قدرت در جامعه اسالمي و ن

كريستن سن دركتاب ايران در زمان ساسانيان با مقايسه نهاد وزارت در دولت اسالمي و ساسانيان  
اما عباسيان در . كه وزارت عباسي تقليد مستقيم از وزرك فرمذار ساسانيان بوده است تأكيد مي كند

وزارتي كه با . يجاد كردند وآن را متناسب با جامعه اسالمي پردازش نمودندنهاد وزارت تغييرات مهمي ا
هاي ايراني دوره اسالمي نيز الگوي ايراني در خالفت اسالمي شكل گرفته بود با تغييراتي در حكومت

  .حضور يافت
ت از آغاز امارت سامانيان فردي با عنوان وزير در دستگاه حكومتي آنان حضور داشت و محل مشور 

از آنجا . را بر عهده داشت» وزارت«وزير، عالي ترين مقام دولتي بود كه مهمترين ديوان يعني. امير بود
ها، از چگونگي كه حدود اختيارات وزير در اين دوره مشخص نبوده است و از ارتباطش با ساير ديوان

ار قدرت و نقش آنان در انتخاب وزرا، تعلق آنان به كدام يك از طبقات جامعه، جايگاه آنان در ساخت
هاي وزارتي كه در اين تحقيق بر آن است تا دريابد ويژگي. جامعه ايراني اطالعي در دست نمي باشد
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خالفت عباسي شكل گرفت و اينكه وزارت با اين ويژگي ها تا چه ميزان به حكومت ساماني انتقال 
، عملكرد وزرا تحت تأثير چه عواملي شدندچرا بيشتر وزراي اين دوره از ميان فقها انتخاب مي. يافت

  .بوده است و مخالفان آنان را چه كساني يا گروه هايي تشكيل مي دادند

  سواالت تحقيق
  وزراي ساماني متعلق به كدام طبقه اجتماعي بوده اند و چرا؟: سوال اول
  ده است؟حدود اختيارات وزير در امور ديواني، درباري و نظامي تا چه اندازه اي بو: سوال دوم

  :فرضيه هاي تحقيق
در جواب سوال اول كه سوال اصلي . اكثر وزراي اين دوره از ميان فقها انتخاب شده اند: فرضيه اول

اين پژوهش مي باشد بايد گفت كه در دوران بعد از اسالم تا زماني كه خليفه قدرت را در دست دارد و 
گاه فقهي برخوردار باشد نيست و وزرا تا اين جمع بين شرع و عرف مي كند نيازي به وزيري كه از جاي

خليفه حاكم خدا بر روي زمين مي باشد و از . زمان تخصصشان كشورداري و امور سياسي مي باشد
ولي . و اگر به خلفا بنگريد متوجه مي شويد كه همه درك مذهبي دارند. جايگاه شرعي برخوردار است

دش به قدرت مي رسد، چون جامعه يك جامعه اي حاكم با قدرت و استيالي خو/ زماني كه سلطان
شرعي است، از اين پس وزير را بيشتر از ميان علماي شرع انتخاب مي كنند تا بتوانند در نبود خليفه 

يعني اين بار بيشترين نياز، به وزرايي است كه دانشمندان فقه هم . به نيازهاي شرعي پاسخ دهند
  .خود در امور شرعي نظر مي داددر حالي كه پيش از اين خليفه . باشند

مي توان گفت با توجه به شخصيت وزرا و توانايي آنها در انجام امور، اختيارات آنها نيز : فرضيه دوم
 .كم و زياد مي شد

  :ي پژوهشپيشينه
مهم ترين . در ميان پژوهش هاي جديد تأليفات بسيار كمي به اين دوره اختصاص داده شده است

و » فرهنگ و تمدن اسالمي در قلمرو ساماني«د از كتاب محمد رضا ناجي به نام اين تأليفات عبارتن
محيط زندگي و «و كتاب » تاريخ سامانيان عصر طاليي ايران بعد از اسالم«كتاب جواد هروي به نام 

نامه آل «تأليف سعيد نفيسي و كتاب ديگري كه مجموعه اي از مقاالت، با نام » احوال و اشعار رودكي
به جز اين چند پژوهش منبع ديگري كه اختصاصاً به اين دوره پرداخته شده باشد وجود . است» سامان
  .ندارد

كتاب محمدرضا ناجي در فصلي كه به ديوان ها پرداخته، بخشي را نيز به ديوان وزارت اختصاص 
كرده داده كه در آن قسمت اسامي تمام وزراي ساماني را ذكر كرده و فعاليت هاي آنها را مشخص 

نسبت به كتاب جواد هروي مطالبش منسجم تر و كامل تر است ولي فقط بيان داده هاي . است
اما جواد هروي به وزراي عصر طاليي . تاريخي است و خالي از هرگونه تحليل و بررسي مي باشد
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ت و ساماني پرداخته و در مورد مابقي وزرا مطلبي را بيان نكرده است و تنها نامي از آنها برده اس
ايراد . اما در قسمت اول مطالبي تحليلي بيان داشته است. فعاليت هاي آنها را مشخص نكرده است

ديگري كه به اين كتاب وارد است مشخص نبودن آغاز و پايان بعضي رخدادهاي كه در مورد اين وزرا 
  .بيان كرده است و اين امر باعث شده انسجام موضوع از دست برود

كتاب خود بنابر حمايت وزرا از اهالي فرهنگ و ادب مطالبي را در مورد وزرا سعيد نفيسي نيز در 
  .بيان كرده است كه در منابع ديگر مطرح نشده است

هاي ديگر نيز مطالبي به ها مستقيماً به دوره ساماني پرداخته اند، اما بايد گفت در كتاباين كتاب
شده است، كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار صورت پراكنده درباره اين دوره و منصب وزارت بيان 

قدرت، دانش و «از جمله كتاب هاي تاريخ ايران كمبريج و كتاب داوود فيرحي با نام . گرفته است
در اسالم و كتاب خواجه نظام الملك جواد طباطبايي و تركستان نامه بارتولد را بايد نام » مشروعيت

ت بسيار عالمانه اي مدرس رضوي در انتهاي كتاب تاريخ بخارا كه در انتها نيز جا دارد از تعليقا. برد
تمامي وزراي ساماني را ذكر كرده و از تعدادي منبع خاص اطالعاتي درباره آنها جمع آوري كرده و 
همچنين از يادداشت هاي قزويني كه درباره بعضي از وزراي ساماني مطالبي را جمع آوري كرده و 

  .ا استنباط نموده، نام بردنكات بسيار ارزنده اي ر
سيد » وزارت و وزرا سامانيان«سعيد نفيسي و مقاله» وزراي آل سامان«از ميان مقاالت نيز مقاله

نوشته عزيز اهللا بيات مطالبي بسيار مهم » وزراي نامي سلسله ساماني«كاظم روحاني و همچنين مقاله
ها و مقاالت اهميت پژوهش حاضر نسبت به كتاباما . و ارزنده در مورد وزراي اين دوره بيان داشته اند

سازي هاي تاريخي در بخش پاياني به برجستهذكر شده اين است كه در اين پژوهش عالوه بر بيان داده
همچنين اين پژوهش تمامي متوني كه . عوامل تأثير گذار در ميزان قدرت وزرا پرداخته شده است

دسترس بوده را مورد بررسي قرار داده و مطالبي كه در مطالبي درباره وزراي ساماني داشته و در 
  .راستاي پژوهش داراي اهميت بوده را بيان كرده است

  :روش انجام پژوهش
روش انجام اين پژوهش در ابتدا توصيفي مي باشد كه به جمع آوري داده از متون تاريخي درمورد 

ش نيز بنابر مطالب متفاوتي كه در متون هايي از اين پژوهو در بخش. وزراي دوره ساماني پرداخته شد
روشي كه در . شد مختلف درمورد موضوع بيان شده بود، به شكلي تطبيقي به بررسي مطالب پرداخته

كه در اين روش با توجه . مي باشد) Highlight/برجسته سازي(تحليل اين اطالعات استفاده مي شود 
. نقش و اهميت وزرا، آن حادثه برجسته مي شودواقعه در افزايش يا كاهش / به اهميت يك رويداد

الزم به ذكر است كه منظور برجسته سازي يك يا چند رويداد نيست بلكه تمامي عوامل و رويدادها با 
تر، بيشتر برجسته به اين شكل كه وقايع با اهميت. توجه به ميزان اهميتي كه دارند برجسته مي شوند

  .كمتر مورد توجه قرار خواهند گرفت تر،مي شوند و رويدادهاي كم اهميت
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  :ضرورت و اهميت موضوع
در مورد حكومت هاي ايراني و مستقأل سامانيان توسط محققين ايراني و مستشرقين تحقيقاتي 
صورت گرفته است اما اين تحقيقات حكومت ساماني را به طور كلي مورد بررسي قرار داده و همه 

در [ده اند و هيچ نوشته اي كه منصب وزارت را به طور مستقلجنبه هاي آن را در كنار هم بررسي كر
بررسي كند مالحظه نشده است و از آنجايي كه وزير در اين دوره از اركان اصلي قدرت ] دوره ساماني

مي باشد و داراي قدرت زيادي است نياز است رساله اي مستقل به بررسي وزير در دوره ساماني و 
ر ديوان ها و نشان دادن جايگاه وزير در ساختار قدرت حكومت ساماني ارتباط ديوان وزارت با ساي

مسئله ديگر عالقه دانشجو به روابط قدرت در اسالم خصوصأ حكومت سامانيان باعث . پرداخته شود
  .شده كه به اين موضوع پرداخته شود

  چهارچوب نظري پژوهش
دادن آن نظريه به تحليل و بررسي جايگاه در ابتدا قصد بر آن بود تا با بيان نظريه اي و مبنا قرار 

اين وزراء پرداخته شود، ولي نظريه اي كه توسط ايراني ها بيان شده باشد تا بتوان با آن نظريه به 
علت تمركز بر انتخاب يك نظريه ايراني به اين علت است . برررسي وزراء اين دوره پرداخت يافت نشد

از اهميت بيشتري برخوردار است و بهتر مي تواند جنبه  كه درك اين موضوع براي يك محقق ايراني
هاي ايراني براي بررسي مسايل ولي تمامي نظراتي كه محقق. هاي مختلف موضوع را درك كند

استفاده مي كنند از روش شناسي غربي ها گرفته شده و از طرف ديگر اين نظريه ها داراي جهت 
د از نظريات غربي استفاده شود بعد از تفكر در اين از طرف ديگر قصد بر اين بو. گيري مي باشند

موضوع محقق به اين نتيجه رسيد كه اوالً نظرياتي كه توسط غربي ها ارايه شده با توجه به ساختار 
نظريه تنها وقتي «جامعه و شرايط زمانه و ديگر ويژگي هاي خود آن جوامع مي باشد و به گفته فوكو

  .1»ر مقابل و در ميان كردارهاي فرهنگي خاص قرار داده شودوجود دارد و قابل فهم است كه د
ويژگي هايي نظريه هاي غربي به هيچ وجه با شرايط اجتماعي و سياسي و فرهنگي جامعه ايراني 

اما شايد اين نظريات مي توانستند تا حدودي با بررسي هاي اين تحقيق هماهنگ . هماهنگ نبودند
هارچوبي نظري كمك كند ولي در بسياري از موارد ديگر با شرايط باشد و محقق را در دست يابي به چ

و ويژگي هايي تحقيقي محقق هماهنگ نبوده و اين امر باعث مي شود كه اگر خواسته شود از اين 
نظريات استفاده شود بايد بسياري از ويژگي ها و شرايط و حوادث ناديده گرفته شود تا بشود از يك 

ن امر به دور از يك پژوهش سالم است و باعث مي شود پژوهش رنگ و بويي نظريه استفاده گردد و اي
از طرف ديگر اين اقدام براي يك مورخ شايسته نيست كه براي دست يابي به هدفي، . خاص بگيرد

در طول بررسي فصول . بسياري از وقايع و رخدادهاي تاريخي را ناديده بگيرد و از كنار آنها بگذرد

                                                            

، ترجمه حسين ميشل فوكو فراسوي ساخت گرايي و هرمونتيك، 1387دريفوس، دريفوس و پل رابينو، - 1
 216بشيريه، انتشارات ني، چاپ ششم، تهران، ص
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به دست آمد كه در اين دوره اتفاقاتي روي داده كه در موقعيت و شرايط اين وزراء مختلف، اين نتيجه 
بسيار تأثير گذار بوده است مثل گسترش اسماعيليه و ورود تركان  و همچنين وجود وزراي قدرتمندي 
مثل ابوعبداهللا جيهاني و ابوالفضل بلعمي لذا به اين نتيجه منتج گرديد كه اگر خواسته شود تحقيقي 
ارايه گردد كه به دور از هرگونه جهت گيري و ارزش گذاري باشد بايد به تمامي عوامل پرداخته شود و 

بررسي ادامه  اين عوامل و تأثير آنها در موقعيت اين وزرأ) Highlight/سازي برجسته(كوشش شد تا با 
و به دور از هرگونه جهت يابد تا شايد اينگونه، تمامي اين عوامل در اين تحقيق مورد بررسي قرار گيرد 

همچنين شايد در انتهاي فصل بتوان به يك چهارچوبي براي ميزان تأثير اين عوامل دست . گيري باشد
در ابتدا هدف محقق اين است تا تمامي اين عوامل را مورد بررسي قرار دهد و برجسته سازي . يافت

نظريه سروسامان داد اين كار صورت  كند و در انتها اگر به چهارچوبي رسيد كه بتوان آن را در يك
مورخ جز بر پايه اين فرضيه نمي تواند كار كند كه هر آنچه رخ داده است از قابليت «. خواهد گرفت

تبيين عقالني برخوردار است و شاهد يا مدرك محصول عملي است كه قابل كشف به كمك عقل 
يك رويداد را مورد بررسي قرار دهد و  وظيفه مورخ است كه تمامي رخدادها و عوامل موثر در 1».است

به همين دليل . كنار گذاشتن يك سري از عوامل به خاطر يك نظريه به دور از اصول مورخي است
الزم به ذكر است اين اصطالح و نحوه كاربردش ساخته خود (اصطالح برجسته سازي به كار برده شد 

و فقط با توجه به ميزان تأثير  2يل ارزشيچرا كه اين اصطالح خالي از هرگونه مسا) پژوهشگر است
  .گذاري عوامل، آنها را برجسته سازي مي كند

در اينجا نكته اي قابل ذكر است كه وقتي از قدرت و روابط قدرت بحث مي شود منظور قدرتي 
البته الزم به ذكر است كه قدرت در انديشه فوكو داراي . است كه در انديشه فوكو بيان مي شود

  .سيار گسترده است كه اين پژوهش فقط جنبه اي خاص از اين قدرت را مدنظر داردمفهومي ب
قدرت و دانش «مفهومي از قدرت كه در اين مبحث مورد استفاده قرار مي گيرد بدين معناست كه

در تمامي آثار فوكو و همچنين  3».در جهان مدرن، متكي به هيچ منبع متعالي خدايي يا انساني نيست
  . هاي مورد بررسي فوكو اين تلقي خاص از قدرت وجود داردتمامي دوره

اين پژوهش از اين تعريف فوكو از قدرت براي بررسي روابط قدرت در دربار ساماني و ارتباط وزراء 
با ساير عناصر قدرت استفاده مي كند و مبنا را بر اين تفكر قرار داده كه قدرت هيچ منبع ماورايي 

ن منصب دست پيدا كرده اند تنها اين تفكر، حاكم نيست كه اين منصب از طرف ندارد و اگر وزراء به اي
خدا به آنها داده شده تا آنها اوضاع جامعه و دربار ساماني را سامان دهند، بلكه بايد جنبه هاي ديگر 
اين مسئله را مدنظر داشت كه اين دست يابي به قدرت براي ارضاي خواست قدرت طلبي اين وزراء 

ه است و يا جنبه هاي ديگري كه باعث مي شود اين افراد به اين منصب تمايل پيدا كنند مثل نيز بود

                                                            

   100، چاپ دوم، تهران، انتشارات طرح نو، صفلسفه تاريخ، 1387نوذري، حسينعلي، -1

 ...ـ به لحاظ سياسي و يا مذهبي و  2

 104بابك احمدي، چاپ سوم، تهران، انتشارات ماهي، ص، ترجمه ميشل فوكو، 1382برنز، اريك، - 3
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تمكن مالي و يا در اختيار داشتن نيروهاي نظامي و يا تسلط بر ساير مناصب قدرت در دربار و حكومت 
. ده استساماني، چرا كه وزير باالترين صاحب منصب در حكومت هاي ايراني بعد از امير يا سلطان بو

تمامي اين عوامل در انتخاب اين منصب نقش داشته اند لذا با اينكه بسياري از وزراء به اين امر آگاهي 
داشته اند كه ممكن است بر اثر يك رخداد تمامي مال و قدرت و حتي جانشان را نيز از دست بدهند 

  .با اين حال اين ريسك را قبول كرده خواهان اين منصب بوده اند
در نوشته هاي فوكو همچون مفهومي عمل مي كند كه هدفش فهم چگونگي عملكرد و قدرت «

محقق فقط . 1»كردارهاي اجتماعي است، بدون آنكه به درون نظريه هاي سنتي درباره تاريخ فروغلتند
خود فوكو مبحث قدرت . به اين جنبه از تفكر فوكو در مورد قدرت توجه دارد و از آن استفاده مي كند

ارتباط با دانش مورد بررسي قرار مي دهد و اينكه چگونه دانش به عنوان ابزاري در دست قدرت را در 
همچنين نقش قدرت در شكل دهي به . تبديل مي شود و در راستاي اهداف قدرت عمل مي كند
  كندمفاهيم مجازات و جرم و غيره در دوران مدرن را بررسي مي

ي پيچيده از ايدئولوژي ها، نظام هاي سخن، براي ظهور شكل جديد مجازات، مجموعه ا«
آمد و اين ضرورتهاي سياسي و اقتصادي، شكل معماري و اعمال پزشكي و حقوقي بايد پديد مي

آنچه اين اعمال فرهنگي به نحوي موثر . اي هجدهم و آغاز سده نوزدهم رخ داددر پايان سده
امروز مي شناسيم و فوكو از ما  ساختند، شكل هاي مدرن سوبژكتيو به آن صورتي بود كه ما

مي خواهد ببينيم كه از طريق اين ساخت هاست كه قدرت در جامعه اي مدرن عمدتاً اعمال 
  .2»مي شود

فوكو از قدرت و نقش آن در تعبير اين مسايل استفاده مي كند كه براي مقاصد تحليلي اين تحقيق 
  .فاقد اهميت است

ضي از اين عوامل از اهميت بيشتري برخوردار باشند و مسئله بعدي اين مطلب است كه شايد بع
تأثير بيشتري بر منصب وزارت گذاشته باشند ولي وظيفه مورخ بررسي تمامي اين عوامل است و نمي 
تواند به دليل اهميت چند عامل و يا وابستگي به يك انديشه بقيه عوامل را كنار بگذارد چون اين 

به . منتهي شود) حال چه نتيجه مثبت باشد چه منفي(ه يك نتيجهعوامل در كنار يكديگر مي تواند ب
برجسته «اگر اين پژوهش لفظ . همين دليل است كه مورخ بايد تمامي عوامل را مورد بررسي قرار دهد

را به كار مي برد منظور برجسته سازي يك يا چند عامل نيست بلكه برجسته سازي تمامي » سازي
گزاري آنهاست كه برجسته خواهند شد و برحسب اهميت هر عامل وظيفه  عوامل، بسته به ميزان تأثير

  .مورخ است كه به آن عامل اهميت بيشتري دهد و بيشتر مورد پردازش قرار گيرد
از طرف ديگر اين روش دانش تاريخ را به واقع نگري نزديك مي كند چرا كه باعث مي شود 

رويداد بروند ولي تمامي عوامل را در حادثه دخيل مورخان با هر نگاهي كه مي خواهند، به سراغ يك 
بدانند نه يك عامل خاص را، ولي در نمودار برجسته سازي عواملي را كه به نظر آنها از اهميت 

                                                            

 340، ص1387دريفوس و رابينو،  -1

 109، ص1381برنز،  - 2
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بيشتري برخوردار است برجسته تر نشان دهند و اين مطلب دانش تاريخ را به واقع بيني نزديك مي 
  .كند

از اختالفاتي را كه بين مورخان نسبت به رويكردهاي از طرف ديگر اين روش قسمت بسياري 
مختلف به وقايع، از بين خواهد برد چرا كه زماني كه مورخان با ديدگاه هاي مختلف به سراغ يك 
حادثه مي روند تنها عامل مدنظر خود را در بررسي حادثه مهم مي دانند مثالً مورخاني كه ديد 

ا در بررسي يك حادثه مدنظر قرار مي دهند و مهم مي دانند، ماركسيستي دارند تنها عامل اقتصادي ر
يا مورخي با ديد مذهبي تنها عوامل مذهبي و ديني را در يك رخداد برجسته مي كند و اين نوع نگاه 

هايي مختلف هيچ وقت نتوانند در بررسي يك حادثه به به يك حادثه باعث مي شود مورخان با ديدگاه
كه اين افراد گمانشان اين است كه هيچ نقطه مشتركي ندارند، كه باعث سر يك ميز بنشينند چرا 

شود آنها با يكديگر بحثي درباره يك رويداد صورت دهند ولي در روش برجسته سازي مورخان به 
تأثير گزاري تمامي عوامل معترفند ولي هر مورخ بنابر انديشه اي كه دارد يك دسته از عوامل را در 

م مي داند و برجسته مي كند و مي توان گفت اين روش، دانش تاريخ را به بررسي يك حادثه مه
دانشي چالشي تر تبديل خواهد كرد و اين موضوع خود به مشخص تر شدن مرزهاي دانش تاريخ و 

  .چهارچوب بندي آن كمك بيشتري خواهد كرد
گيري خاصي  اگر مورخي غير از اين انجام دهد بي شك مي توان گفت كه پژوهش او داراي جهت

اش خصلت بي طرفي را كه وظيفه هر دانشي مي باشد از دست خواهد شد و در اين صورت پژوهش
  .خواهد داد و اين به دور از اصول تحقيق مي باشد

  :ساماندهي پژوهش) د 
  .پژوهش حاضر در پنج فصل تدوين شده است

مطالبي درباره روش انجام در اين فصل كه به نام كليات دسته بندي شده، به بيان : فصل اول
پژوهش پرداخته شده و بعد از آن به  بررسي مهم ترين متون كه نسبت به موضوع مورد بحث در 

  .درجه اول اهميت قرار دارند، پرداخته شده است
.  در اين فصل به بررسي واژه وزارت و معاني مختلف اين واژه پرداخته شده است: فصل دوم

اژه در تعدادي متون سياست نامه اي و تغيير وظايف اين منصب در اين همچنين بررسي مفهوم اين و
  .متون، به لحاظ تاريخي مدنظر قرار گرفته است

ي اين منصب اختصاص دارد به بررسي منصب وزارت در در اين فصل كه به پيشينه: فصل سوم
ي پرداخته شده ايران باستان و همچنين دوران خالفت عباسي و اموي و حكومت هاي طاهري و صفار

  .در اين فصل نيز بيشتر تغييرات اين منصب مد نظر بوده است. است
در اين فصل به بررسي تاريخي وزراي ساماني و مشخص كردن جنبه هاي كاركردي : فصل چهارم

همچنين تك . در متون مختلف پرداخته شده است) سياسي، اقتصادي، فرهنگي(مختلف اين منصب
  .قرار گرفته و نقش و اهميت هر يك مشخص شده است تك اين وزرا مورد بررسي
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در فصل پنجم نيز به تحليل و برجسته سازي نقش و عملكرد وزرا پرداخته شده است : فصل پنجم
برجسته (و با توجه بـه اهـميت رويـداد هاي مـختلف در افـزايش و كـاهش قدرت وزرا 

  .صورت گرفته است) Highlight/سازي

  اهداف پژوهش
  .ن پژوهش نشان دادن جنبه هاي مختلف كاركردي منصب وزارت در دوره ساماني استهدف اي

  معرفي و نقد منابع و مĤخذ
مهمترين و در عين حال قابل اعتماد ترين منابع براي انجام اين پژوهش منابعي هستند كه نزديك 

ش از همين منابع به به زمان مورد بررسي تأليف شده اند، كه بيشترين اطالعات براي انجام اين پژوه
  .دست آمده است

اي تـواريخ سلسله) تواريخ عـمومي ب) اين منابع را به چند دسته مي توان تقسيم بندي كرد الف
  متون جغرافيايي) وزارت نامه ها و) ها هـسيرالملوك) تواريخ محلي د) ج

رد استفاده قرار ترين كتاب هايي كه در اين پژوهش مودر ادامه بنابر همين تقسيم بندي، مهم
  .گرددگرفته معرفي مي

  تواريخ عمومي) الف
است كه به تبع نام  1در ميان تواريخ عمومي مهم ترين منبع مورد استفاده كتاب زين اخبار

او  در مورد مولف آن بايد گفت كه نام كامل. نويسنده آن به كتاب تاريخ گرديزي نيز شهرت يافته است
زادگاه او گرديز، محلي نزديك غزنه . ابوسعيد عبدالحي بن الضحاك بن محمود گرديزي غزنوي است

الدوله تأليف شده اين كتاب در دوره غزنوي و در دوران حكومت ابومنصور عبدالرشيدبن يمين. باشدمي
اهميت بسياري است و جزو نزديك ترين متون به دوره ساماني مي باشد، به همين دليل مطالبش از 

برخوردار است و نكته مهم تر اين است كه بيشترين مطلب در مورد وزراي ساماني در اين كتاب يافت 
هايي از كتاب از بين رفته درباره چگونگي نوشتن اثر و علت آن اطالعي از آنجايي كه بخش. مي شود

ل سامان اختصاص داده مولف اين كتاب فصلي از كتاب خود را به ملوك آ. شودبه دست داده نمي
است و در همين قسمت به بررسي تمام اميران ساماني پرداخته و در ذيل شرح حال هر امير ساماني، 

مي توان گفت عمده اطالعات پژوهشگران، درمورد وزراي . شرحي از وزيرش نيز به دست داده است
بوالفضل بلعمي و فعاليت هاي درمورد ابوعبداهللا جيهاني و ا. ساماني از اين منبع به دست آمده است

اما ايرادي را كه مي توان به اين كتاب گرفت و اين . نظامي اين وزرا اطالعات بسياري بدست مي دهد
ايراد تقريباً به تمامي متون دسته اول مورد استفاده در تحقيق حاضر وارد است اين است كه اين متون 

                                                            

ملك، چ اول، تهران، انجمن آثار و مفاخر ، به اهتمام رحيم رضازادهزين االخبار، 1384ـ گرديزي، ابوسعيد،  1
 فرهنگي
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ر جنبه هاي اين منصب و صاحبان اين منصب اشاره فقط به فعاليت هاي نظامي وزرا پرداخته و به ديگ
ايراد ديگر . اي نكرده اند و از وظايف اين وزرا در امور فرهنگي و اقتصادي حرفي به ميان نياورده اند

اين كتاب اين است كه به وزراي اواخر حكومت ساماني نپرداخته است و حتي در بعضي از موارد نام 
اين كتاب در فصل چهارم پژوهش كه به بررسي تاريخي وزراي ساماني  از. وزرا را نيز ذكر نكرده است
  . پرداخته، استفاده شده است

اين كتاب از متون بسيار برجسته . مي باشد 1منبع عمومي ديگر كتاب ابن اثير، الكامل في التاريخ
دبن محمد بن نام كامل نويسنده كتاب عزالدين ابوالحسن علي ابن ابوالكرم محم. در تاريخ ايران است

تحصيالت خود را . هجري متولد شد 555باشد كه در سال الكريم بن عبدالواحد شيباني جزري ميعبد
كند كه شامل بعد از مدتي شروع به نوشتن كتاب خود مي. در موصل و شام و بغداد به پايان رساند

قديم ايران نيز مطالبي اين كتاب از تاريخ . باشدهجري قمري مي 628وقايع از آغاز خلقت تا سال 
هاي كند كه حوادث سالكند و بعد از ورود به وقايع تاريخ اسالم سال به سال وقايع را بيان ميبيان مي

از . كندباشد براي اين پژوهش اهميت پيدا ميهاي حكومت سلسله ساماني ميكه سال 395تا  204
او درباره اين دوره از تاريخ ايران اهميت  زيسته اطالعاتآنجايي كه مورخ در زمان استيالي مغول مي

محقق فقط تا اندازه اي كه از اين متن در پژوهش استفاده شده به بيان نقاط ضعف و . بسزايي دارد
بسياري از مطالبي كه در اين كتاب آمده در متون ديگر نيز بيان شده، تنها . قوت آن مي پردازد

رد اين است كه در اين كتاب رواياتي از اختالفات اهميتي كه اين كتاب نسبت به متون ديگر دا
حاكمان ساماني و وزراي ايشان با فرماندهان نظامي بيان شده كه در متون ديگر كمتر به آنها پرداخته 

در اين كتاب مي توان قدرت گرفتن فرماندهان نظامي ترك را در برابر وزرا و محدود شدن . شده است
را به خوبي تشخيص داد كه در متون ديگر كمتر مورد توجه قرار  قدرت وزرا توسط اين فرماندهان

  .از اين كتاب نيز در فصل چهارم پژوهش استفاده شده است. گرفته است
عمده اطالعات از متون تواريخ عمومي از اين دو منبع به دست مي آيد اما عالوه بر اين ها كتاب 

التواريخ نيز به صورت پراكنده گزيده و مجمل هاي طبقات ناصري و روضة الصفا، حبيب السير، تاريخ
  .اطالعاتي به دست مي دهند

  ايتواريخ سلسله)ب
منابع ديگر مورد استفاده در پژوهش حاضر تواريخ سلسله اي مي باشند كه مهم ترين آنها ترجمه تاريخ 

 427در سال  نام كامل مولف ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبي، كه از اهالي ري بوده و. است 2يميني
رود و مدتي در دستگاه ابوعلي سيمجور و نويسنده كتاب در جواني به خراسان مي. هجري فوت كرده است

                                                            

 23ترجمه عباس خليلي و ابوالقاسم حالت، تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران،، 1371ـ جزري، ابن اثير،  1
 مجلد، چ اول، تهران، موسسه مطبوعات علمي

ترجمه ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني، به اهتمام جعفر  ترجمه تاريخ يميني،، 1345ـ عتبي، ابوالنصر،  2
 شعار، چ اول، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب
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برد و مدتي هم نيابت شمس المعالي قابوس را در خراسان برعهده داشته و ناصرالدين سبكتگين به سر مي
رده و به مناسبت لقب محمود آو 412در كتاب خود شرح سلطنت سبكتگين و سلطان محمود را تا سال 

از آنجا كه انشاي عربي عتبي فني و پيچيده . الدوله بوده كتاب خود را تاريخ يميني نام نهاده استكه يمين
بوده و نياز به تفسير و شرح داشته، چهار شرح بر اين كتاب صورت گرفته كه يكي از آنها ترجمه ابوالشرف 

اي سلجوقي بوده كه در نظم و نثر دو زبان دقاني از دبيران بنام دورهجرفا. باشدناصح بن ظفر جرفادقاني مي
 603زيسته و در سالجرفادقاني مدتي نيز در دستگاه اتابكان آذربايجان مي. عربي و فارسي ماهر بوده است

خ الدين آي ابه الغ باربك كتاب تاريالحسين بن محمدبن ابي حنيفه وزير جمالبه تشويق ابوالقاسم علي بن
از ويژگي هاي برجسته اين كتاب مطالبي است كه در مورد . كنديميني را از عربي به فارسي ترجمه مي

همچنين مطالبي در مورد . شودوزراي اواخر سلسله ساماني ذكر كرده است كه در متون ديگر يافت نمي
د كه در حال قدرت تهاجم به بخارا و نقش وزرا در اين درگيري ها و اختالفات سبكتگين و پسرش محمو

گرفتن بودند با وزراي ساماني و از همه مهم تر خاندان عتبي و وزراي اين خاندان در دربار ساماني 
است كه نويسنده آن ابوالفضل محمدبن حسين  1منبع ديگر تاريخ بيهقي. اطالعاتي بسيار ارزنده وجود دارد

متولد شده و بعد از تحصيل علم به سمت  در ده حارث آباد بيهق 385باشد كه در سال بيهقي دبير مي
پس از مرگ . دبيري وارد ديوان رسالت محمود غزنوي شد و شاگرد دبير زبردست بونصرمشكان بوده است

موضوع اصلي كتاب تاريخ سلطنت سلطان . بونصر در اواخر سلطنت مسعود، بوسهل زوزني رئيس ديوان شد
كه اين كتاب . كندسامانيان و صفاريان و سلجوقيان بيان مي باشد ولي مطالبي نيز درباره تاريخمسعود مي

از اين كتب نيز در فصل چهارم اين پژوهش استفاده شده . نيز اطالعتي چند در مورد اين وزرا بيان مي كند
  .است

  تواريخ محلي) ج
ا اين متون ب. متون ديگري كه در اين پژوهش از آنها استفاده شده به تواريخ محلي شهرت دارند

توجه به اهميتي كه منطقه مورد نظر براي نويسنده داشته به بررسي ويژگي هاي جغرافيايي و بررسي 
مهمترين منبع محلي مورد استفاده در اين . شخصيت هاي برجسته منطقه مورد نظر پرداخته است

اصل . باشدنام نويسنده اين كتاب ابوبكر محمدبن جعفرالنرشخي مي. باشدمي 2پژوهش تاريخ بخارا
كتاب تاريخ بخارا به عربي بوده، نرشخي كه معاصر شاهان ساماني بوده آن را به امير نوح تقديم كرده 

تقريباً دو قرن . مولف كتاب تا پس از مرگ ابومحمد نوح بن نصر ساماني در قيد حيات بوده است. است
القباوي آن را به فارسي ابونصر احمدبن محمدبن نصر  522بعد از تأليف تاريخ بخارا يعني در سال 

پنداشته حذف كرده و هايي از كتاب را كه ماللت آور و بي اصل ميالبته مترجم قسمت. كندترجمه مي
                                                            

به اهتمام قاسم غني و علي اكبر فياض، چ اول، تهران، چاپخانه  تاريخ بيهقي،، 1324ـ بيهقي، ابوالفضل،  1
 بانك ملي

، ترجمه ابونصر احمدبن محمد بن نصر القباوي، تصحيح و تحشيه تاريخ بخارا، 1387ـ النرشخي، ابوبكر،  2
 مدرس رضوي، چ سوم، تهران، توس
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محمدبن  574باز در سال . هاي تاريخي ديگـر بر آن افزوده استخزائن العلوم و كتاب مطالبي از كتاب
الدين عبدالعزيزبن عمر بن م صدر جهان برهانعمر ترجمه قباوي را تلخيص كرده و آن را به نازفربن

. عبدالعزيز از بزرگان و محتشمان بخارا بوده است. عبدالعزيز بن مازه بخاري حنفي تقديم نموده است
مطالبي . اين متن از مهم ترين منابع در جهت شناسايي اميران و ويژگي حكومت ساماني مي باشد

شته است ولي ضعف عمده اين منبع اين است كه با اينكه دسته اول در مورد وزراي ساماني بيان دا
از اين كتاب . مطالب بسيار مهمي در مورد وزرا دوره ساماني بيان داشته اما اين مطالب بسيار كم است

  . نيز در فصل چهارم اين پژوهش استفاده شده است
كه از نامش  همانطور. كه نوشته مولفي ناشناس است 1منبع محلي ديگر كتاب تاريخ سيستان

 725و  445هاي پيداست به تاريخ منطقه سيستان پرداخته است و زمان تأليف كتاب نيز بين سال
باشد كه در منابع ديگر از آنها خبري داده هاي مهم اين منبع آوردن حكاياتي مياز ويژگي. باشدمي

هاالدين محمدبن حسن مي باشد كه اين كتاب تأليف ب 2منبع محلي ديگر تاريخ طبرستان. نشده است
كتاب مطالبي . به نوشتن كتاب پرداخته است 613 باشد كه در حدود سالبن اسفنديار كاتب مي

هاي آل وشمگير و آل بويه و همچنين آل باوند دارد كه در درباره ابتداي بنياد طبرستان و حكومت
فت دارد كه از آن روايت مياين ميان روايتي از فرستادن سفيري از سوي حكوت ساماني به دربار خال

توان اطالعاتي از نوع رفتار وزرا و هداياي فرستاده شده توسط وزرا براي خليفه و همچنين روابط 
ويژگي . در اين دو كتاب از بعضي وزراي ساماني نام برده شده است. خليفه با حكومت ساماني پي برد

از اين كتب . ماني را از آنها تشخيص داداين دو متن آن است كه مي توان بعضي از وظايف وزراي سا
  .    نيز در فصل چهارم اين پژوهش استفاده شده است

  هاسيرالملوك) د
هاي ديگري كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، متوني مي باشند كه براي راهنمايي كتاب

اين . مشخص مي شوند ام سيرالملوكپادشاهان و سالطين تأليف شده اند كه در ادبيات پژوهشي ايران با ن
اولين جنبه، اين متون مبحثي را به وزارت و . متون از دو جنبه براي پژوهش حاضر  داراي اهميت هستند

اهميت منصب وزارت براي سالطين اختصاص داده اند كه پژوهشگر مي تواند تغيير و تحوالت منصب 
ها، اين متون اهميت دوم سيرالملوك .وزارت و وظايف وزرا را با توجه به دوره هاي مختلف مشاهده كند

پردازند براي توجيه خواننده نمونه هاي بسياري مي آورند و از وقـتي به بحث پيرامون  منـصب وزارت مي
آنجايي كه وزراي ساماني از وزراي خوش نام تاريخ ايران بعد از اسالم مي باشند بسياري از اين نمونه ها به 

خواجه نظام و نصيحه الملوك امام محمد  3كتاب سياست نامه. شده استوزراي اين دوره اختصاص داده 
                                                            

 تصحيح محمدتقي بهار، چ دوم، تهران، معين  يخ سيستان،تار، 1387ـ مولف نامعلوم،  1

تصحيح عباس اقبال آشتياني، چ دوم، تهران، كالله  تاريخ طبرستان،، 1366ـ اسفنديار كاتب، بهاالدين،  2
 خاور

 به اهتمام هيوبرت دارك، چ چهارم، تهران، علمي و فرهنگي سيرالملوك،، 1378ـ نظام الملك، طوسي،  3
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نامه نوشته ابوعلي حسن كتـاب سياست. از كتاب هاي مورد استفاده در اين نوشته مي باشند 1غزالي
الملك بيش از چهل سال وزارت آلپنـظام. الملك شهرت داردبـاشد كه به خـواجه نـظامطـوسي مي

در نوغان طوس به دنيا آمد و در حدود  408خواجه در سال . لجوقي را برعهده داشتارسالن و ملكشاه س
ملكشاه از او و برخي درباريان  479به گفته خود خواجه در سال . ارسالن پيوستبه دربار آلپ 455سال 

يل كنند و خواجه نيز سياست نامه را به همين دل» تا هر يك در معني ملك انديشه« ديـگر خـواسته كه 
در مورد كتاب خواجه بايد گفت كه مباحث مربوط به اسماعيليه و درگيري  .به رشته تحرير درآورده است

توان حكومت ساماني با اين فرقه و گسترش اين فرقه در دربار ساماني، در آن بسيار مطرح شده است و مي
فصل دوم كه به بررسي منصب  از اين منبع در. گفت يكي از منابع عمده ما در مورد اين واقعه مي باشد

كتاب ديگر كه در همين فصل دوم از آن استفاده شده كتاب نصيحة . وزارت پرداخته، استفاده شده است
البته الزم به تذكر است . ( باشدباشد كه مولف آن محمدبن محمدبن محمد غزالي طوسي ميالملوك مي

ترين عالمان دنياي اسالم است كه در فقه، غزالي يكي از بزرگ) كه اين كتاب منسوب به غزالي است
هجري در اواخر سلطنت طغرل  450غزالي در سال . حديث، كالم، فلسفه و عرفان داراي تبحر بوده است

غزالي بعد از اينكه علوم مختلف همچون حديث و فقه و عرفان را تحصيل . سلجوقي در طوس متولد شد
بعد از مدتي به . ه دربار سلطان ملكشاه سلجوقي راه پيدا كردالملك بكرد، هم زمان با وزارت خواجه نظام

  .   از اين كتاب نيز در بحث پيرامون وزارت در فصل دوم استفاده شده است. رياست نظاميه بغداد رسيد

  هاوزارت نامه) هـ
از متون ديگري كه در اين پژوهش از آنها استفاده شده متوني مي باشند كه درباره وزرا و شيوه 

فتار آنها با حاكم و رعيت و نحوه عملكرد آنها نوشته شده است و از آنجايي كه نامي بر اين دسته از ر
البته الزم به ذكر است .(بر آن نهاده شده است» وزارت نامه ها«متون نهاده نشده، در اين پژوهش نام 

امي بر اين دسته از كه شايد اين اسم جامع نباشد و حتي شايد درست هم نباشد اما از آنجايي كه ن
  .)متون نهاده نشده، اين نام به قياس از سياست نامه ها انتخاب گرديد

از آنجايي كه اين متون تقريباً از يك ساختار برخوردار هستند ويژگي هاي آنها با هم مورد بررسي قرار 
را اختصاص مي نويسندگان اين كتب معموالً در ابتداي كتاب خود فصلي را به ويژگي هاي وز. گيردمي

دهند و بيان مي كنند كه وزرا بايد از كدام ويژگي هايي برخوردار باشند تا بتوانند به وزارت برسند و در 
ادامه مي گويند بعد از اينكه شخصي به وزارت رسيد بايد كدام اصول و قواعد را رعايت كنند و در يك 

البته الزم به ذكر . خود همراه داشته باشند چهارچوب خاص اقدام كنند، تا بتوانند سلطان و رعيت را با
پس با نام بردن از وزرا كه معموالً با . حاكم و وزير است/ است كه بيشتر تأكيد اين متون بر روابط سلطان

در مورد هر كدام توضيح . پردازندآغاز مي شود، به نام بردن از وزراي دوران مختلف مي» آصف برخيا«
ار اين كتاب ها تا حدودي شبيه كتاب هاي سياست نامه ها مي باشد و حتي ساخت. مختصري نيز مي دهند

                                                            

الدين همايي، چ اول، تهران، انجمن ، تصحيح و تعليقات جاللالملوكنصيحه ،1347سي، محمد، ـ غزالي طو 1
 آثار ملي
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اند، بخصوص مطالب مربوط به ها گرفتهتوان گفت بخش قابل توجه اي از مطالب خود را از سياست نامهمي
عالوه بر اين همچون سياست نامه ها، براي توجيه خواننده نمونه هاي تاريخي بسيار . روابط سلطان و وزير

اثر محمودبن محمدبن الحسين االصفهاني  1»دستورالوزاره«از جمله اين كتاب ها كتاب . را نقل مي كنند
رود مولف كتاب همانطور كه از نامش پيداست از اهالي اصفهان است كه بعد از مدتي به فارس مي. باشدمي

از اين . كنداتابكان زنگي راه پيدا مي و با تأليف اين كتاب به نام وزير عميدالدين ابونصر اسعد ابرزي به دربار
. كتاب در فصل دوم كه پيرامون منصب وزارت و وظايفش در متون مختلف بحث شده، استفاده شده است

كتاب در سال . باشدنوشته ناصرالدين منشي كرماني مي 2»نسائم االسحار من لطائم االخبار«كتاب ديگر 
نويسنده همچون سمط العلي للموقف االعلي و درة االخبار تأليف شده و از ديگر تأليفات همين  725

زيسته و كتاب سمط العلي را نيز به نام ايسن قتلغ شود كه در دربار قراختائيان كرمان ميمشخص مي
از اين كتاب در فصل چهارم اين رساله . نويان كه از امراي بزرگ اولجايتو و ابوسعيد بوده تأليف كرده است

تأليف غياث الدين بن  3»دستور الوزرا«كتاب ديگر . وزراي ساماني استفاده شده استدر بحث پيرامون 
. السير در تاريخ ايران شناخته شده استخواندمير به واسطه كتاب تاريخ حبيب. همام الدين خواندمير است

وري راه پيدا تولد يافته و در جواني به دربار سلطان حسين بايقرا تيم 880گويا نويسنده در هرات به سال 
كتاب دستورالوزرا شامل احوال . كرده و بعد از آن مدت را نيز در دربار سالطين گوركاني هند گذرانده است

از اين منبع هم در فصل دوم . به پايان برده است 914وزراي اسالم تا زمان مولف است كه آن را در سال 
ه وزراي ساماني پرداخته، استفاده شده كه در مورد منصب وزارت بحث شده و هم در فصل چهارم كه ب

  .است

  متون جغرافيايي) و
مهم ترين آنها براي . متون ديگر مورد استفاده در اين پژوهش، منابع جغرافياي تاريخي مي باشند

نوشته ابوعبداهللا محمد بن احمد  4»احسن التقاسيم في معرفة االقاليم«اين پژوهش عبارتند از كتاب 
الدين ابوعبداهللا نام كامل نـويسنـده شمس. باشديدانان برجسته دنياي اسالم ميمقدسي كه از جغرافـ

. تأليف كرده است 375محمدبن احمدبن ابي بكر بنا شامي مقدسي بياري است كه كتاب را در سال 
او نيز مانند ساير . هجري در فلسطين به دنيا آمد است 334تا  331هاي مقدسي ظاهراً در سال

خود مقدسي در مورد تأليف كتاب گويد از آنجا كه دانشمندان . بسيار سفر كرده است جغرافيدانان
اند تا آثارشان از بين نرود من نيز از آنان پيروي كردم تا ياد من زنده هميشه مايل به تصنيف بوده

                                                            

 نژاد، چ اول، تهران، اميركبير تصحيح و تعليق رضا انزابي دستورالوزاره،، 1364ـ االصفهاني، محمود،  1

الدين تصحيح و تعليق ميرجالل نسائم االسحار من لطائم االخبار،، 1364ـ كرماني، ناصرالدين منشي،  2
 حسيني اُرموي، چ دوم، تهران، اطالعات

 تصحيح سعيد نفيسي، چ دوم، تهران، اقبال  دستورالوزرا،، 1356الدين، ـ خواندمير، غياث 3

ترجمه علينقي منزوي، چ دوم، تهران،  احسن التقاسيم في معرفة االقاليم،، 1385ـ مقدسي، ابوعبداهللا،  4
 كومش




