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 چکیده

(، گزارشی نو از وزارت 583 -ق074این جستار، بر آن است با توجّه بنصّ سخنان ابوالفضل بیهقی)

ها را بروشنی تبیین بیهقی دیوان وزارت و عملکرد وزیر و وزیرگونهارائه دهد. « تاریخ بیهقی»در 

خود بیهقی،  اند، امّا بنا بگفتۀکرده است. غالب آثار فقط به بررسی جنبۀ تاریخی وزارت پرداخته

ها یا وزارءالسّوئی در دورۀ غزنوی بودند که رسماً شغل وزارت نداشتند، ، وزیرگونهوزرایی پنهانی

را بر کاری میآوردند و سخنشان، گاه  امّا بطور پنهانی در امور دخالت داشتند و باصطالح، پادشاه

های رو، با توجّه بشواهدی که از ساختار وزارت در دورهحتّی از وزیر نیز مهمتر شمرده میشد. از این

تنها « تاریخ بیهقی»قبل و بعد از غزنوی وجود دارد، در این مقاله اثبات شده است که وزارت در 

ها اشاره ا، مصادیق دیگری نیز دارد که بآنهبر وزیرگونه مربوط بوزیر دیوان وزارت نیست؛ بلکه عالوه

 شده است.

 

ها، وزیر حاکم ها، وزیر دربار، وزارتخانه، دیوان وزارت، وزیرگونه«تاریخ بیهقی»کلمات کلیدی: 
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 مقدّمه

در نگاه نخست، برخالف مفهوم سادۀ وزارت در پژوهشهای انجام شده در این موضوع، مقالۀ حاضر، 

 با استناد بمنابع کهن و متعدد ارائه داده است.« تاریخ بیهقی»وزارت در  ای از واژۀف تازهتعاری

نام برده و در مورد عملکرد وزیر آن بتمامی شرح  دیوان وزارتابوالفضل بیهقی بروشنی از      

نگاه دقیقتر  اند، امّا باداده است؛ بر همین اساس، غالب آثار به بررسی این جنبه از وزارت پرداخته

برمیخوریم که رسماً شغل وزارت  وزیران نهانیبعناوینی چون « تاریخ بیهقی»بمفهوم وزارت در 

(. نیز 232ص نداشتند، امّا سخنشان، گاه از وزیر نیز مهمتر شمرده میشده است)تاریخ بیهقی،

اداراتی بنام دیوانها بودند که با توجّه بنحوۀ عملکرد و تصدیق منابع معتبر میتواند همان 

در عصر حاضر باشد )برهان قاطع، ذیل: دیوان( یا منصب حاجب بزرگ که وظایف  هاخانهوزارت

منصب (. همچنین، 54را بعهده دارد )اصطالحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی، ص وزیر دربار

« تاریخ بیهقی»، نشان از کاربرد گستردۀ واژۀ وزارت در وزیر حاکمکدخدای حاکمان شهرها، 

تاریخ »مصادیق گوناگون لفظ وزارت در (. با این توضیحات، در این مقاله، 232دارد)همان: ص

 تبیین گردیده است که بیانگر ساختار وزارت در عهد غزنوی نیز هست. « بیهقی

 پیشینه

غزنویان، وزارت منصبی بود که برترین مقام، بعد از مقام شاه یا سلطان را بر عهده داشت و  در دورۀ 

اینهمه، تحقیق در خوانده میشدند. با « شریک مُلک»اغلب قدرت و شوکت وزیران بحدّی بود که 

مورد غزنویان، بیشتر متمرکز بر حکومت سلطان محمود و مسعود بوده است و به مسائلِ مهمّ 

اثر  سیاند. پژوهشهای انجام شده یا بیشتر به جنبۀ زیباشناچون وزیران، کمتر توجّه کرده دیگری

( یا در خالل بررسی مسیر تاریخ عمومی در گذر از شناسی ابوالفضل بیهقیاخته )کتاببیهقی پرد

 (؛ گاهی هم در بعضی1552خلدون، اند)مقدمۀ ابنای کردهدورۀ غزنوی، به وزیران آن نیز اشاره

اشارۀ مختصری شده « تاریخ بیهقی»کتابها و مقاالت تنها به یک جنبۀ کوچک از منصب وزارت در 

هایی بوده که در که این آثار صرفاً تصحیح و ترجمهت )غزنویان از پیدایش تا فروپاشی( یا ایناس

اند)ترجمۀ تاریخ الی مطالب کتاب، سخنان کوتاهی دربارۀ مصادیق وزارت درج کردهالبه

هایی م(. در سالهای اخیر نیز بیشتر این کتابها، گزیده1222ش/1500عودی،آرنوس و کاریوویچ، مس

بوده که از نظر پژوهشی کاربرد زیادی ندارند)گزیدۀ تاریخ بیهقی، اشراقی(. البتّه الزم بتوضیح است 

توجّه به توسّط استاد محمّدجعفر یاحقّی و مهدی سیّدی با « تاریخ بیهقی»ترین تصحیح که تازه

 ات ما در این مقاله نیز همان است،فرد است. که مبنای ارجاعتعلیقات دقیق آن، اثری منحصربه

( یا وزیران 1532حتّی آثاری هم که پیرامون غزنویان )تاریخ غزنویان، باسورث، 
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ث اند و ببحاند، بیشتر متمرکز بر سالطین غزنوی بوده( شکل گرفته1533)دستورالوزارء،خواندمیر، 

 اند. وزارت نگاهی چندان دقیق نداشته

 

 

 روش کار

کتاب بیهقی، متنی تاریخی و مبتنی بر واقعیّت است که با قلمی فاخر نوشته شده است. در واقع او 

تاریخی، یادگار گرانقدری از خود بجای گذاشته است که هم در ادبیّات و هم  –با خلق اثری ادبی 

مورّخان، « تاریخ بیهقی»در تاریخ، هنری، موثَّق و قابل اطمینان است، امّا با توجّه بسبک نگارش 

اند و در مطالعات ادبی نیز، تنها ( در این کتاب، بطور مستقل، کمتر پرداختهvizierبمسألۀ وزارت )

اند؛ لذامقالۀ حاضر، با در نظر گرفتن هر دو بُعد ادبی و تاریخی های ادبی بآن نگریستهمنظر زیباییاز 

 انجام داده است.« تاریخ بیهقی»اثر، تحقیقاتی در زمینۀ لفظ وزارت و نمودهای گوناگون آن در 

 ساختار وزارت در حکومت غزنویان

منصب وزارت در دورۀ غزنویان را میتوان در دورۀ  زیر بنایی از سازمان اداری دورۀ غزنوی و خصوصاً 

سامانیان، برمکیان، عبّاسیان، دیالمهه و حتّهی ساسهانیان پیهدا کهرد. از عصهر عبّاسهیان، تشهکیالت         

کشوری به دیوانهای مختلفی تقسیم شده و سامانیان و بعد از آن غزنویان از آن اقتباس کرده بودند. 

تعدادی از دبیران سامانی، چون ابوالقاسم کثیهر و ابوالحسهن    هنگامی که محمود، خراسان را گرفت،

ای هنگهام فهتح مهاوراءالنّهر بدسهت قراخانیهان و      ماندند و عهدّه  قریش، در مشاغل دیوانی خود باقی

سهاالری در عهدسهلجوقی،   ای پس از فتح ری بدست محمود به غزنه و غزنویان پیوسهتند)دیوان عدّه

چهون   ستانی بود که انهواع مالیهات  (. در دولت ترک، وزیر، خراج141؛ سامانیان و غزنویان، ص22ص

: 1خلهدون، ج خراج، باج و جزیه را میگرفت و در امور سلطانی و مسهائل جهاری خهرج میکهرد )ابهن     

072-074.) 

بنابراین، آنچه مسلّم است در حکومت غزنوی وجهود سهه دیهوان ضهروری بهود: یکهی بهرای اداره و        

تدریجًا گرد هسهتۀ غزنهه افهزوده شهده بهود )دیهوان وزیهر(، دیگهری بهرای           مالیاتگیری مناطقی که

آوری سهربازان و پرداخهت   رسیدگی بمناسبات مکاتباتی و سیاسهی )رسهایل( و سهوّمی بهرای جمهع     

دیهوان را در دورۀ غزنویهان نهام     دوازده« تهاریخ بیهقهی  ( . »01مواجب )عرض( )تاریخ غزنویهان، ص 

تیفا، دیوان عرض، دیوان رسایل، دیوان اشهراف، دیهوان بریهد، دیهوان     میبرد: دیوان وزارت، دیوان اس

 مظالم، دیوان قضا، دیوان وکالت، دیوان مملکت و حساب، دیوان نکت و دیوان خلیفت.

قرار داشت. ریاسهت  « دیوان»و « درگاه»در حکومت غزنویان، ادارۀ مملکت، در دست دو نهاد عمدۀ 

بهود و در رسس   الحُجّباب حاجب  یها   حاجب  ببزر   عنوان  درگاه )دربار( غزنوی بعهدۀ فردی با
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نهام  دیوان خواجبه یبا وزارت   تشکیالت دیوانی، خواجۀ بزرگ قرار داشت که دیوان مربوط بهه او  

داشت و بر سایر دیوانها نیز نظارت میکرد. در نهایت ههم درگهاه و ههم دیوانهها، زیهر نظهر فهرد اّول        

 دند.مملکت، یعنی سلطان غزنوی فعّالیّت میکر

اندیشی نیز داشت. او عهالوه بهر   سلطان محمود، فرمانروایی مطلق بود که همراه با استبداد، مصلحت

شهان  ه یا حکومت بعضهی از منهاطق خوشحال  توجّه بنظر اندیشمندان سیاسی و نظامی، با دادن هدی

اندیشهان،  مصهلحت توجّهی بنظرات بود که در اثر بی بینمیکرد، امّا مسعود، پادشاهی مستبد و دهن

شهد)غزنویان از پیهدایش تها     آور در قلعهۀ گیهری دچهار   به شکست مفتضحانۀ دندانقان و مرگ رقّهت 

 (.573، صفروپاشی

تهاریخ  »هها بهه رسی وزیهران، در    اعتناییهای بسیاری از این خودرسییها و بهی نمونهبر این اساس،       

کرده است و راه درست را نشهان داده، اگرچهه   مشاهده میشود که تنها کاری که وزیر عاقل « بیهقی

به مزاج سلطان خوش نیامده است، خصوصاً که وزیر، عالوه بر وساطت بین سلطان و رعایها، همهواره   

طلبی رجال دولت نیز میگردیده اسهت؛ پهس همیشهه در کمهین بودنهد تها او را نهزد شهاه         مانع جاه

 (.522ص ریخ بیهقی،اعتبار کنند)تابی

ای از غالمهان تهرک را   ریزی حکومت غزنویان، آنان به تقلید از خلفای عبّاسی، گروه تهازه در پایه     

سپاه از آنان بهره گرفتند. این غالمان، از راه خوش خدمتی، کردند و جهت تأمین در سپاه خود وارد 

بهود   البتگبی  اد بگیرند. از جملۀ این افر را از سامانیان کردند و توانستند قدرتترقّی را طیمراتب 

سببکتگی   خود نگهاه داشهت. سهرانجام ههم،     سامانی، او را خرید و در دربار اسماعیلبن که احمد 

 غزنویبان غزنهه نشسهت و سلسهلۀ    (به امهارت 122ص تگین )تاریخ بیهقی،ق( داماد و غالم الب522)

بهود   غالمان (. محافظت از جان و مال خاندان غزنوی به عهدۀ122-120راتأسیس کرد .)همان: ص

و فردی با عنوان ساالر غالمان سرایی، رهبریشان میکرد. صهف زدن در تهاالر بهار سهلطان و احاطهۀ      

و  177دار )همان: ص( از جمله وظایف آنها بود و جامه300مسند او در مراسم تشریفاتی )همان: ص

یشهد. رسهولدار،   ( و علمدار از بهین آنهها انتخهاب م   133(، چتردار، سالحدار یا قماش )همان: ص32

(  و حاکم لشکر نیز از بهین غالمهان سهرایی انتخهاب     228و  525و  232و  270سپهدار )همان: ص

-121؛ غزنهه و غزنویهان، جیالنهی جاللهی: ص    575-570میشد)غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، ص

 (.141-142؛ تاریخ غزنویان، ص124

، 35، 121، 122، 251، 235اریخ بیهقهی، ص  دربار غزنه بروایت بیهقی، ممله  بهود از نهدیم )ته         

گههو )قههوّال(، کتههابخوان )محههدّث(، طشههتدار احمههد  (، مهه د،ب، طبیههب، شههاعر، مههنجّم، افسههانه 03

(، خمهارچی  200و  522(، آخورساالر )پیری و احمد علی نوشتگین)همان: ص22طشتدار)همان: ص

 (.142، 111،125و خادم )همان: ص دار )حفظ اسناد(، ساقی و سازنده، نوازندهدار(، دیوات)شراب
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ندما و شعرا و اطبّا و دبیران همه از ادبیّات دری و عربی، انشا و ترسّهل، تهاریخ و اخبهار، قهرآن و          

مند و شاهزادگان و اشرافزادگان، عالوه بر علوم نظهری، در ورزش و شهکار،   تفسیر، حدیث و فقه بهره

(؛ مثالً بونصر مشهکان، در  122فغانستان در مسیر تاریخ، صبازی و تیراندازی ورزیده بودند )اچوگان

(، ابهوالفتح بسهتی در شکسهت سهیمجوریان     502سوگ خواجه احمد میمنهدی )تهاریخ بیهقهی، ص   

اند یا بوسههل  ( ابیاتی سروده213( و مظفّر قاینی دبیر، در مرثیت متنبّی )همان: ص122)همان: ص

 (.247ان: ص)همکرده است زوزنی با قاضی منصور مشاعره

در ورود سفیران، دو ندیم آشنا به زبان سفیر، سه حاجب درباری، ده افسر و هزار سهواره نظهام،        

باستقبال میآمدند. بعد از سه روز استراحت، سفیر به دربار میرفت. رئیس دیوان رسایل )منشی( کهه  

ههای فراوانهی بهه سهفیر     و هدیه قبالً نامه را مخفیانه دریافت کرده بود، نامه را بفارسی دری میخواند

های بزرگ و نوشهتن مواضهعه یها سهوگندنامه نیهز در      داده میشد. مراسمی چون انتصاب وزرا و والی

 (.125-120؛ افغانستان در مسیر تاریخ، 283-220همین تشریفات انجام میشد)همان: ص

)امهور مهالی( و آغهاچی    های آن، به عهدۀ وکیل خاصّهه  وظیفۀ تدبیر امور کاخ شاهی و نیازمندی    

خاصّه )امور خانگی و کارکنان خاص، واسطۀ ابالغ مطالب و رسائل از سلطان بسایر اعیان دولت( بود 

مسهعود، شهغل کدخهدا )نهاظر     بن (. در پادشاهی ابراهیم 211و 212و 224و 202)تار یخ بیهقی، ص

 (.158ص های حرم و شاهزادگان( نیز وجود داشته است)تاریخ غزنویان،خوابگاه

غزنویان برای حفظ نظم دربار و اطراف کاخ شاهی، به تقلید از عبّاسیان و سامانیان، منصب امیهر      

(. آنها در مجلس شهراب شهاه،   157حرس یا فرماندۀ نگهبانان شاهی را بوجود آورده بودند)همان: ص

 (.157شاعران، مطربان و مسخرگان را حاضر میکردند و ساقیان شراب میدادند)همان: ص

با درگذشت شاه غزنوی نیز، شاه جدید، از بین همسران و کنیزان او، آنههایی را کهه میپسهندید         

هها  ختّلی، این وظیفه را انجام داد و بهآن انتخاب میکرد؛ چنانکه با درگذشت محمود، خواهرش، حرّۀ 

لهع محمّهد نیهز، حهرم و     داد تا از عایدات آن گذران زندگی کنند. موقع خکه بکار نمیآمدند، امالکی 

 (.158؛ تاریخ غزنویان، ص14های او به مسعود واگذار گردید)همان: صدارایی

 واژۀ وزارت -1  

 اند، در معنای آن چنین آمده است: پرداخته« وزیر»در تحقیقاتی که به بررسی ریشۀ کلمۀ 

دستور و »پهلوی آمده و به معنای  2«ویجیر»یا  1«ایروی»ای ایرانی است که در اصل از واژه -1-1

(، یا به 724؛ فرهنگ کاتوزیان، طهرانی: ص524است)فرهنگ کوچک زبان پهلوی،مکنزی: ص« فتوا

قاضی و داور که  آمده است و با واژۀ« مشاوره و فتوی دهنده»اوستایی در معنی « 1وی چیرا»معنی 

                                                           
1-vieir  

2- vijir 
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( و 78وستا،ترجمۀ پورداود: صهای فارسی وچره یا وجر به چشم میخورد)خرده ادر پس واژه

نامه، دهخدا، ذیل: وزارت(. برخی سفید ده، خویشاوند است)لغتبمعنای وزیر نهان و ریش1«گزیر»

شک از فارسی میانه هم آن را مأخوذ از عربی میدانند. اگر هم کلمۀ وزیر، مأخوذ از عربی باشد، بی

های و خود مقروض از عربی است)واژه آن متأخّر 2وارد زبان عربی شده است؛ زیرا صورت سریانی

 (.2272: ص0؛برهان قاطع، ج588-582دخیل در قرآن مجید، ص

 ای عربی و مأخوذ از مصادر زیر میدانند: نویسان عربی زبان، وزیر را کلمهفرهنگ -1-2

  گرفته شده است)سقرب الموارد فی فصح العربیه و  پناهگاهبمعنای « وزر»این کلمه از ریشۀ

 (.274فارسی، ص-؛ فرهنگ جدیدعربی724ص الشّوارد،

  های آمده است. گویی وزیر با اعمال خویش، سنگینی بارسنگی بمعنی « وِزر»کلمۀ وزیر از

العروس من جواهر القاموس، ؛ تاج027ص خلدون،کارسلطنت را بر دوش میکشد)مقدّمۀابن

 (.712: ص2، جاللغةهرةجم؛ 382ص

 در قرآن کریم به مشتقات این کلمه چند جا اشاره شده است: -1-5

 کس، بار دیگری است و اشاره دارد که هیچ  بار سنگی بمفهوم وِزری در چند جا از قرآن، کلمه

 (.18و فاطر:  58؛ نجم: 120. انعام: 3را به دوش نمیکشد؛ و ال تَزِرُ وازرَه وِزرَ اُخری)االسری: 

  واجعل لی وزیراً »گرفته شده است  معاونتبمعنی « موازرت»بنا بر آیاتی دیگر از قرآن، وزیر از

 (.22-52طه: «)من سهلی* هارون سخی* اُشدُد بأزری* و سشرِکه فی سمری 

است؛ یعنی وزیر، « قوّت»و « شدّت»میداند که به معنی « الزَّور»ثعالبی وزارت را برگرفته از  -1-0

 (.04ص الوزارة،تحفةولت را قوی و نیرومند میکند)دصاحب

 هاوزیرگونه -8

تاریخ »اصطالح وزیرگونه در بین اصطالحات دیوانی دیده نشده است، عنوانی است که با توجّه به 

بینی بود، کسانی بودند اند. بخصوص در دربار مسعود که فرد دهننگارندگان انتخاب کرده« بیهقی

نداشتند،امّا بطور پنهانی در امور دخالت داشتند و باصطالح، پادشاه را بر که رسماً شغل وزارت 

 کاری میآوردند. 

ساالر، امیر یوسف، عموی سلطان، ینالتگین، غازی سپه کسانی مثل علی قریب، اریارق، احمد    

و سباشی حاجب از جمله کسانی بودند که با  خوارزمشاهبگتغدی، ساالر غالمان سرایی، آلتونتاش 

صفت از بین رفتند و غزنویان از نعمت وجود آنها محروم های شیطانهای برخی وزیرگونهتوطئه

                                                                                                                                              
5-  vicira 
1- Gizir 
2- geziraye 
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این پادشاه، حلیم و کریم و بزرگ »شدند. خود بیهقی به نقش وزیرگونۀ این افراد اشاره میکند: 

ایستاده و  وزیریم که گرد او آمدند هر یکی چون است، امّا چنانکه بروی کار دیدم این گروهی مرد

(. روزی که احمد حسن 70صتاریخ بیهقی، «)و بر آن کار میکندوی سخن ایشان میشنود 

بسیار میبینم و دانم که بر تو  وزراجا این»میمندی، فرمان وزارت یافت، به بونصر مشکان میگوید: 

بیرون »ید حرف وزیر است که میگوید: ( و بیهقی گویی در تای104)همان: ص« پوشیده نیست

بودند که صالح، نگاه نتوانستند داشت و از بهر طمع  وزیران نهانیخواجۀ بزرگ، احمدِ حسن، 

 (.232همان: ص«)خود، کارها پیوستند

وقتی بتحریک بوسهل زوزنی، مسعود در پی پس گرفتن صالت بیعتی برآمد، بونصر مشکان برفت و 

همان: «)کار را استوار کرده بودند السّوء وزراءداد و سود نداشت که پیغام سخت محکم و جزم ب

این »جا بود که به قول آلتونتاش ها از آنهای این باصطالح وزیرگونه(. و همۀ این گستاخی238ص

همان: «)ۀ خویش با وی سخن گویداندازبود و هر کسی زهره داشت که نه بخداوند بس شنونده 

 (.73ها را زیاد میکرد)همان: صچینیپدریان و پسریان این توطئه ن( و از طرفی جنگ بی72ص

 پرداخته میشود:«  تاریخ بیهقی»در  السّوء وزراءها یا اینک به معرفی برخی از وزیرگونه

: بوالحسن از بزرگان حکومت محمود و مسعود بود. او در سال بوالحس  عبدالجلیل -8-4-4

تر شدن سپاه غزنوی از تازیکان اسب و اِستر بگیرد و بهانۀ افزوند تا به ق. مسعود را تحریک کر051

بنام کسانی چون بونصر مشکان بنویسند تا با نپذیرفتن او، امیر را بر بونصر بدبین نماید. بونصر 

چون کار بونصر بدان منزلت رسید که به گفتار بوالحسن ایدونی بر وی »بسیار ناراحت شد و گفت: 

(. بعد از 214-215همان: ص«)و خواری و درویشی و مرگ بر وی خوش شد ستوری نویسند، زندان

( .بوالحسن در همان 218خواند)همان: صفوت بونصر، مسعود، بوالحسن را دشنام داد و کافرنعمت 

خواند که سبب شد مردم « چون حسنکهم»رسید و با رعونت تمام خود را سال به ریاست نیشابور 

 (.052بر او عیب بگیرند)همان: ص

وقتی داود ترکمان، به دروازۀ بلخ رسیده بود، وزیر معتقد بود باید خود سلطان به مقابله با او      

آوری و فرستادن لشکر برآمد. وزیر به بوسهل زوزنی عارض ابراز نگرانی امّا سلطان، در پی جمع برود،

اکنون  وزارتدبیر تر از آن نتوان گفت که خواجۀ بزرگ گفت. این تجزم»کرد، بوسهل گفت: 

(. از بزرگترین اشتباهات 284-285)همان: ص« بوالحسن عبدالجلیل میکند تا نگرم که چه پیدا آید

(. 285-287او شرکت در توطئۀ فروگیری ساالران )علی دایه، سباشی و بگتغدی( بود )همان: ص

 (.744-747بعد از این هم، پیوسته از بزرگان درگاه مسعود بود)همان: ص

تنها اشارۀ بیهقی به بوالخیر بلخی، عامل ختّالن در زمان امیر محمود، در بوالخیر بلخی:  -8-4-8

شغل وزارت بوالخیر بلخی »است: ه مسعود از هرات به بلخ سفر کردهق. است ک021حوادث 
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( که نشان از مقام باالی او در این سفر دارد و از وزارت حتمی او، سخن 82همان: ص«)میراند

 بمیان نیامده است.دیگری 

او در آغاز برای تربیت فرزندان میمندی، وزیر محمود، به دربار راه یافته بوسهل زوزنی:  -8-4-9

(. پس از مرگ محمود، به مسعود پیوست و در جریان سفر 372المعارف بزرگ اسالم، صبود)دایرۀ

( که بیشتر خلوتها 22صتاریخ بیهقی، «)شبه وزیری گشت»او به غزنه، در فاصلۀ دامغان تا هرات 

ها بر زبان او بود و با او بود و مصارفات او میبرید و مرافعات او مینهاد و مصادرات او میکرد و پیغام

دار مقام اند که او مدّتی عهده(. برخی منابع، تصریح کرده82مردمان از او میهراسیدند)همان: ص

(، امّا باذعان خود بیهقی، در زمان 28ان، ص؛ تاریخ غزنوی122-125وزیری بوده است)آثارالوزراء، ص

حشمت بوسهل زوزنی، بوالخیر بلخی، عامل ختّالن در زمان امیر محمود، وزارت میرانده است)تاریخ 

( و زمانی که در هرات، احمدحسن میمندی بوزارت رسیده است، بوسهل با این ادّعا 82بیهقی، ص

و میمندی را فراخوانده است، خود را مسخرۀ خاص و اند و خود نخواسته که وزارت را به او میداده

 اساس است.    بیگونه جز وزیراین رو، اعتقاد به وزارت بوسهل، (؛ از 105عام کرده بود)همان: ص

چون احمد بن حسن میمندی به وزارت رسید، در اوّلین قدم، بوسهل زوزنی را برای ریاست دیوان  

این کشخانک »او را از چشم دوختن به مقام خود کم کند  ترتیب شرّعرض پیشنهاد کرد تا به این 

کردن  وزیری پوشیدهو دیگران چنان میپندارند که اگر من این شغل پیش گیرم، ایشان را این 

 (.102همان: ص«)بکند و دست از وزارت بکشدکنم تا جان و جگر  برود، نخست گردن او را فگار

 های بوسهل زوزنی:اینک برخی وزیرگونگی

 استفاده کردند و اعیان دولت از روحیّۀ بدبینی مسعود سوء کارانی بود کهزوزنی از جمله دسیسه

 (.50را به دو دستۀ محمودیان و مسعودیان تقسیم نمودند)غزنه و غزنویان، جیالنی جاللی: ص

 که موجبات بر دار چینی علیه حسنک بود تا ایناز دیگر کارهای ناپسند بوسهل زوزنی، سخن

او را فراهم کرد. دلیل دشمنی او با حسنک این بود که روزی یکی از خادمان حسنک  کردن

(.مسعود هم که در پی نابود کردن پدریان بود، نظر او 171احترامی کرده بود)همان: صببوسهل، بی

 را پذیرفت. 

 هایی که سوءتدبیر یا وزیرگونگی دیگر بوسهل آن بود که مسعود را وادار کرد مال و صله

میرمحمّد در سلطنت زودگذرش، به برخی داده بود، پس بگیرد. اجرای این فرمان را نیز، خود ا

 (.38؛ تاریخ غزنویان، ص131؛ سلطنت غزنویان، ص232برعهده گرفت)همان: ص

  آلتونتاش را در نظر امیر، خطاکار جلوه داد و فرمان برانداختن او را بخطّ  خوارزمشاهدیگر آنکه

اعتمادی آلتونتاش شد. مسعود هم برای جلب نظر مسعود گرفت. فاش شدن این مسئله، موجب بی
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آلتونتاش، دستور داد تا اسباب بوسهل را گرفتند و کسانش را که در آن زمان، بلندمرتبه بودند، فرو 

 (.545-510سهل را بر استری نشاندند و به دژ برده و ببند کردند)تاریخ بیهقی، صگرفتند و بو

  دیوان خراسان، مسعود ق. با دستیاری سوری، صاحب023بوسهل به عادت دیرین خود، در سال

یاری خمارتکین، را نسبت بمظفّر طاهر، عامل پوشنگ بدگمان ساخت و سرانجام، مظفّر، بدست

 (.054مان: صحاجب سلطان کشته شد)ه

 ینی )قاضی( بد بود، علیه او ساز و ساخت کرد که با بونصر حبد، بوسهل بحکم آنبه روزگار مودو

 (.088ای از هندوستان زندانی کردند)همان: صتا عاقبت او را در قلعه

ق. بوسهل، از جمله درباریانی بود که جهت مقابله با ترکمانان بمرو رفت)همان:  051 سال در    

بعد از واقعۀ دندانقان که ابوالفضل کرنکی، صاحب برید خراسان و نایب بوسهل در آنجا،  (.252ص

( که اگر بنا 287با یاری ترکمانان، شورش کرد، بوسهل ببست رفت تا شورش را فرونشاند)همان: ص

بر قضای الهی به بست نمیرفت، زمانی که امیرمحمّد بر مسعود پیروز شد، نخستین کسی که او را 

 (.278نیم میکرد، بوسهل زوزنی بود)همان: صدو 

او که پدر و جدّش برای سیمجوریان وزارت کرده بودند، بنوشتۀ بیهقی بوالقاسم کثیر:  -8-4-1

ق. تا 012(. شاید در فاصلۀ عزل میمندی از اواخر سال 102همان: ص«)خود وزارت رانده بود»

(، و همین 201ص: ارت کرده باشد)همانق. که حسنک به وزارت رسید، موقّتاً وز017اوایل سال 

عمرش، دستور داد تا به بهانۀ سبب ناراحتی میمندی وزیر، از او بود. میمندی در آخرین روزهای 

المال پولی دزدیده، او را به عقابین و تازیانه بکشانند. در آخر هم با وساطت امیر و که کثیر از بیتاین

از سر  وزارتچه دزدیده پس دهد و باد آن و را بخشید؛ باین شرط کهبونصر مشکان، ا

 (.503-7بنهد)همان:ص

او با مال اندوزی و خرجهای ناروا، حتّی مردم خراسان را واداشت تا به بوالفضل سوری: -8-4-0

(. او در 043-042ترکان قراخانی نامه بنویسند و ایشان را دعوت به تصرّف نیشابور کنند)همان: ص

زوزنی، تلبیسها ساخت و عامل پوشنگ، مظفّر طاهر، را به کشتن  ق. با همکاری بوسهل023سال 

ق. که حاجب سباشی، با سپاهی عازم سرخس شد، سوری نیشابور 022(. در سال 054داد)همان:ص

هایش به قلعۀ میکالی بست )کاشمر( رفت و را در بحبوحۀ شورش ترکمانان خالی کرد و با اندوخته

 (.303-333سپس بگرگان گریخت)همان: ص

ساالر پس از شکست دندانقان، سوری بهمراه بوالحسن عبدالجلیل، مسعود را واداشت تا سپه     

سباشی در جواب  (.280گیرد)همان: صبزرگ سباشی و بگتغدی حاجب را فروعلی دایه، حاجب 

(. و علی 283)همان: ص« یعنی سوری –همه امالء این مرد کرده است این»بود:  اتّهامات خود گفته

 (.282)همان:ص« ایه گفته بود: خراسان در سر این سوری شده است، باری بر غزنین دستش مدهد
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دیوانی غزنین، در زمان امیر مودود نیز، همان کارهای نیشابور را تکرار سوری در شغل صاحب    

 (.042امّا دست او را کوتاه کردند و بقلعۀ غزنین فرستادند )همان: ص کرد،

اعیان »ق. در ری که خبر مرگ پدرش را شنید، گفت تا 021مسعود در سال  طاهر دبیر: -8-4-6

و شغل همه بر وی میرفت که وی جا مینشست وردند که طاهر دبیر آنری را بخیمۀ بزرگ آ

و سلطان چون ایشان »اشاره میکند: « بیهقی»(. جایی دیگر 17همان: ص«)تر بودمحشتم

خواند و خالی  ل و طاهر دبیر و اعیان دیگر را]منکیتراگ و حصیری[ را بازگردانید بوسه

 (.02همان: ص«)کرد

امّا عاقبت از ناروایی  (،55طاهر در دبیری خود را همتای بونصر مشکان میدانست )همان:      

عراق رفت با تاش فراش نیز ارت پس از آن تا آنگاه که ]طاهر دبیر[ به وز»زده شد  کارش خجالت

 (.157برننهاد و فرود ننهاد)همان : صدر حدیث کتابت سخن 

وی را خلعتی راست »بیهقی در توصیف خلعت کدخدایی ری بمقام باالی طاهر  اشاره میکند      

را کنند که اندر آن کمر و مهد بود و ده غالم ترک سوار و صد هزار درم و وزیران کردند چنان که 

 (.582همان: ص«)صدپاره جامه و مخاطبۀ وی شیخ العمید

ای که برای تعیین وزیر ق. که میمندی فوت کرد، در جلسه020با همۀ این تعاریف، در سال      

جدید تشکیل شده بود، سلطان مسعود حاضر نشد او را به وزیری انتخاب کند؛ چون معتقد بود از او 

ق. نیزکه 022(. در سال 531-532همان:ص «)شراب خوردن و رعونت دیگر کاری برنیاید»جز 

 (.057ر را به قلعۀ گیری هند فرستادند، برای همیشه از چشم امیر مسعود افتاد)همان: صطاه

عراقی دبیر، بوالحسن « »تاریخ بیهقی»ها در یکی دیگر از این وزیرگونهعراقی دبیر:  -8-4-1

]است[، هرچند نام کتابت بر وی بود، خود بدیوان، کم نشستی و بیشتر پیش امیر بودی و کارهای 

 (.150همان: ص«)راندی، و محلّی تمام داشت در مجلس این پادشاهدیگر 

نهاد تا به نیشابور و از بزرگترین اشتباهات او این بود که در آستانۀ حملۀ سلجوقیان، در سر امیر     

سپس گرگان برود،امّا احمد عبدالصّمد بشدّت، مخالف این اقدام بود و معتقد بود که امیر باید به 

ون ممکن بود سلجوقیان خراسان را خالی ببینند و به آنجا حمله کنند، امّا امیر که مرو برود؛ چ

دو ساالر نوشتگین خاصّه بمرو است و مواظب ترکمانان و »عراقی، عقل او را ربوده بود، گفت: 

(؛ پس بگرگان رفت. 001)همان: ص« ند و خوارزمیان به خود مشغولندمحتشم ببلخ و تخارستان

کان به احمد عبدالصّمد در این بحران، به زیبایی، دخالت این وزیرگونه را روشن خطاب بونصر مش

 میکند: 

اگر این عراقی در سر وی نهاده باشد که سوی گرگان و ساری باید رفت از بهر غرض خویش تا »

نمایم حشمت، خطای این رفتن بازنند، بیتجمّل و آلت و نزدیکی وی بامیر مردمان آن والیت ببی
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اقی مردی است دیوانه و هر چش فراز آید، بگوید و این خداوند میشنود و چنان نموده است که عر

همان: «)بدو که از وی ناصحتر کس نیست و خراسان و عراق بحقیقت در سر کار او خواهد شد

 (.052ص

از خویشان سلطان محمود بود و در اواخر عمرش، همۀ کارها « حاجب علی: »علی قری  -8-4-2

انجام میشد. وزرا و نوّاب و کتّاب، همه زیردست او بودند. زمانی که امیرمحمّد روی کار  بدست او

آمد، حسنک، وزیر بود. حسنک بخاطر ترس از مسعود بسیار تالش کرد تا محمّد را زیردست خود 

کرده و کار مملکت را بدست گیرد. برای همین علی قریب با این وزیر بد شد و از آوردن امیرمحمّد، 

ای بنزد مسعود یتراک و بوبکر حصیری را با نامه( پس برادرش، منگ13مان شد)همان: صپشی

(. 02همان: ص«)مبارک باد بر خداوند، پادشاهی که یکرویه شد، برادر را موقوف کردند»فرستاد که 

(،امّا عاقبت، دست تقدیر، علی و 02-05امیر هم اگر چه در ابتدا آنها را تکریم کرد )همان: ص

(.او باذعان بسیاری از منابع، در مرگ وزیر ابوالعبّاس 31ادرش را بنیکی تنبیه کرد)همان: صبر

اسفراینی و عزل وزیر میمندی در زمان سلطنت محمود نیز، نقش داشته است)پایان نامۀ ساختار 

 (.32-33وزارت در عهد غزنوی بر پایۀ تاریخ بیهقی، 

)تاریخ بونصر مشکان  ی میتوان از کسانی چونحتّ« تاریخ بیهقی» در نگاهی دقیقتر به-9-8

( نام برد که بر 82)همان: صو عبدوس  (77)همان: ص خوارزمشاهآلتونتاش (،37بیهقی، ص

های م ثّری را در مورد تصمیمات وزیر اوّل کشور به پادشاه ارائه های مزبور، مشورتخالف گزینه

 اند.گذاشته نام نیکی از خود بجای« تاریخ بیهقی»میدادند و در 

 دیوان وزارت -9

تاریخ »وزارت در کتاب  عصر غزنوی، دیوان وزارت است که بارزترین نمود واژۀ مهمترین دیوان

درمییابیم مقام « تاریخ بیهقی»با مطالعه در  دربردارندۀ عملکرد وزیر این دیوان است.« بیهقی

است؛ یعنی همانطور که نخست  وزیری یا ریاست جمهوری امروز بودهوزارت بمنزلۀ مقام نخست

که  ها، وزیر انتخاب میکند، کسیخانهوزیر یا رئیس جمهور، بعد از رسیدن بقدرت برای سایر وزارت

که در ر( انتخاب میکرد و با توجّه باینبریاست دیوان وزارت میرسید، برای سایر دیوانها رئیس )وزی

برهان قاطع، اند، این شباهت بیشتر میشود)خانه را نیز ذکر کردهمعانی دیوان در قدیم، وزارت

بوسهل حمدوی را که تا پیش از این،  (؛ مثالً وقتی احمد حسن میمندی به وزارت رسید،«دیوان»

 (.102وزیر بود، به شغل اِشراف مملکت رسانید)تاریخ بیهقی، ص 

 در تاریخ بیهقیمراسم وزارت  -9-4

آمده « تاریخ بیهقی»کوهترینِ وزیر غزنوی، در بوزارت رسیدنِ احمد حسن میمندی، پرجالل و ش

 است، که شامل مراحل زیر بوده است:
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ای، شرایط خود حمد حسن میمندی در قبول امر وزارت، طیّ مواضعه: ا4مواضعه نوشت  -9-4-4

را برای پذیرفتن وزارت مسعود بیان کرد. مسعود آن را بخطّ خویش جواب نوشت و توقیع کرد. در 

را یاد کرد که وزیر را بر آن نگاه دارد. وزیر سوگندنامه را بر زبان راند و خطّ خویش آخر، خداوند 

 (.102-105همان: ص«)زیر آن نوشت و گواه گرفت که بر حکمِ آن کار کند

دیگر روز امیر اشارت کرد سوی حاجب بلگاتگین »در ادامۀ مراسم، : 8خلعت پوشیدن -9-4-8

خانه ماند که خانه برد. خواجه تا نزدیک چاشتگاه در جامهبجامه که مقدّم حاجبان بود تا خواجه را

 (.100-103همان: ص«)طالعی نهاده بود جاسوسِ منجّمِ فلک، خلعت پوشیدن را

سپس، غالمی را با قبای رنگین به حاجبیِ خواجه تعیین کردند و  حاج  دادن بوزیر: -9-4-9

 (.103بسرای امیر رفتند)همان:ص

پس از تبریک امیر، وزیر، عِقدی گوهر بارزش ده هزار دینار بامیر  گشتری:دریافت ان -9-4-1

نگشتری پیروزه، بر آن نگین، نام امیر بر آنجا نبشته، ا»امیر مسعود نیز (. »103داد )همان: ص

بدست خواجه داد و گفت انگشتری مُلکِ ما است و بتو دادیم تا مقرّر گردد که پس از فرمان ما 

 .(103همان: ص«)ستمثالهای خواجه ا

از درگاه، اسبی را بنام او  : در مرحلۀ آخر، بعد از بیرون آمدن خواجه5اس  خواست  -9-4-0

 (.102خواندند )همان: ص

خواجه بدرگاه و بدیوان آمد. مصلّای نماز افگنده بودند، »در اوّلین روز کاری  نماز شکر: -9-4-6

 (.107همان: ص«)بکرد [نزدیک صدر وی از دیبای پیروزه، دو رکعت نماز ]شکر

 وظایف وزیر -9-8

که وزیرِ دیوان وزارت، بعد از از آنجا نظارت بر کار سایر دیوانها و انتخاب رؤسای آنها: -9-8-4

مهمترین منصب در دستگاه اجرایی کشور را داشت، در امور عزل و نصب وُزرای سایر سلطان، 

                                                           
مواضعه: در لغت: موافقت بر امری، با یکدیگر سازواری نمودن و در اصطالح: فرمانی شامل تعدادی پرسش و پاسخ، که  1

عواملی که باعث ثبات یا زوال آنها  شود و از سبب وآمدهای اتّفاقی برای هر دیوان، تعریف و توصیف میدر آن پیش

  (.24؛  ترجمۀ مفاتیح العلوم، خوارزمی: 251: ص2رود )تاریخ بیهقی،بیهقی. جمیگردد سخن می
قبای سقالطونِ بغدادیِ سپید، سخت خُرد »کند: عت وزیری احمد حسن میمندی را اینگونه توصیف میبیهقی خل 2

و کمری از هزار  ای بزرگنقشِ پیدا و عمّامۀ قصب بزرگ، امّا بغایت باریک و مرتفع و طرازی سخت باریک و زنجیره

 (.103)تاریخ بیهقی، ص« ها درنشاندهمثقال، پیروزه
گزیدند، هنگام بازگشتن او از ری یا حکومت یا منصبی جز آن برمیاسب خواستن: در قدیم رسم بود چون کسی را بامی 5

ی برگزیدن کسی را درگاه پادشاه، خادمی بانگ میزد که اسب...را بیاورید؛ و این اصطالحی شد بمعنی بامیری و بمنصب

 )دهخدا و معین: اسب خواستن(.
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(.انتصاب بوسهل زوزنی 524-521دیوانها و گردش کاری در آن ادارات، نظارت داشت)همان: ص

 ست.ی از آنا(، توسطّ وزیر میمندی، نمونه108بریاست دیوان عرض)همان: ص

آوری مالیات در نقاط زانه و انتخاب عامل برای جمعمسئولیت خ مسئولیت امور مالی: -9-8-8

ی مختلف مملکت، از وظایف وزیر اوّل بود. در ماجرای مال خواستن امیر از آملیان، میانجیگری مال

چه در نسخت نبشته آمده است از گرگان و طبرستان و کنم تا اینتلطّف »وزیر بخوبی دیده میشود: 

 .(032-024همان: ص«)بیشتر رنجی نرسد ساری و همه جا ستده آید تا شما را

که کشور در ایّامی که فتوحات زیادی انجام میشد یا زمانی  مسئولیت امور نظامی: -9-8-9

نظمی بوجود میآمد، هایی از کشور، اختالل و بیمورد هجوم اقوام دیگر قرار میگرفت و یا در قسمت

میتوان از رفتن خواجه احمد عبدالصّمد بهرات  وزیر، در سازماندهی سپاه، امیر را یاری میکرد؛ مثالً

 .(341و  317نام برد تا لشکر را برای راندن ترکمانان سروسامان دهد)همان: ص

یکی دیگر از اموری که در مواقع ضروری، وزیر بآن میپرداخت، شنیدن سخن  قضاوت: -9-8-1

خنان و شکایات مردم را مُتظلّمان بود؛ مثالً خواجه احمد حسن، یک هفته به بلخ ماند تا س

 .(205بشنود)همان: ص

های وزیر را اندیشیها و مصلحتنگریچینان، اغلب آیندهاگرچه سعایت سخن حمایت: -9-8-0

تباه میکرد، امّا با حمایت و اثربخشی وزیر، کارهای م ثّری انجام میگرفت؛ مثالً در دورۀ وزارت احمد 

کار کند یا از دربار و دسترسی کرد تا بوسهل زوزنی را برسعی می عبدالصّمد، او در فرصتهای مناسب

( تا 584-581به سلطان دور نگه دارد ویکبار او را برای کدخدایی ری بامیر پیشنهاد کرد)همان: ص

 (.218باالخره بوسهل به ریاست دیوان رسایل رسید )همان:ص 
دورۀ غزنوی، همان است که سلطان در پایان این بحث باید گفت: کاملترین شرح، از وظایف وزیر در 

بدو خواهم سپرد  هاهمه شغلمن » حسن میمندی گفت: مسعود در روزِ به وزارت رسیدنِ احمدبن

 (.101همان:ص ) «ِمگر نشاط و شراب و چوگان و جنگ و در دیگر چیزها همه کار، وی را باید کرد

 وزیران غزنوی در تاریخ بیهقی -9-9

حکومت غزنوی اوّل، شش وزیر مهم داشت که در « حسین بیهقی ابوالفضل محمد بن» بنوشتۀ

اس ابوالعبّ ،1سرتاسر حکومت محمود و محمّد و مسعود، تدبیر امور را بر عهده داشتند:ابوالفتح بُستی

 حسنک، بوسهل حمدوی و احمد عبدالصّمد شیرازی. حسن میمندی، اسفراینی، احمدبن

                                                           
عبدالعزیز، دبیر، وزیر و شاعر ذواللّسانین آغاز عهد غزنویان و اواخر محمّد بن  بن یوسفبن حسین  محمّد بنبن علی  1

م ثّری  قرن چهارم است. ابوالفتح هم دبیری چیره دست، هم وزیری کاردان بود و در حلّ و فصل امور غزنویان نقش

اند: (. در برخی آثار هم مقام وزارت سبکتگین و بعد محمود را ببستی نسبت داده23-22: 1575داشت )آذرنوش، 

عبدالعزیز، دبیر، وزیر و شاعر ذواللّسانین آغاز عهد محمّد بن  بن یوسفبن حسین  محمّد بنبن : علی 1557)عقیلی، 
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، نهام تعهداد دیگهری از وزرا در طهول     «تاریخ بیهقهی »مانده از باقیبجز وزیران یاد شده در مجلّدات 

 احمهد  بهن  توفی، عبهدالرّزاق بسنده میکنیم: طاهر مس حکومت غزنوی نیز ثبت شده که بذکرنام آنها

 بهن  مههران، ابهوبکر   بهن  حسن]حسهین[  مشهکان،  بن علی بن طاهر الملک میمندی، ثقۀحسن  بن

ابهی منصهور    بهن  حسهن  عبدالصّمد، ابومحمّهد بن  احمد بن عبدالحمید ابوسهل خجندی، صالح،ابی

-123؛ آثههارالوزراء،عقیلی: ص 100-107؛ دسههتورالوزارۀ، 228-222قاینی)سههلطنت غزنویههان، ص 

125. ) 

 حاج  بزر  )وزیر دربار( -1

داشت. قرار « دیوان»و « درگاه»در حکومت غزنویان، ادارۀ مملکت، در دست دو نهاد عمدۀ      

ها که بقول امروزیبود  الحُجّابحاج یا  حاج  بزر فردی با عنوان ریاست درگاه غزنوی بعهدۀ 

دربار، این شباهت دادن، صحیح  نامیده میشود و با توجّه به وظایفش در ادارۀ کارهای« وزیر دربار»

ریخ، ؛ افغانستان در مسیر تا54ص نظر میرسد)اصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی،ب

 .«(حاجب» نامه، اند )لغتو بارساالر نیز میگفته بار(، و بنقل از دهخدا آن را ساالر121ص

در محفلی )بار عام( که همه روزه برای رسیدگی به کارهای مملکتی، ترتیب مییافت، امیر، در صُفّۀ 

سرای خویش، بر تختی چوبی که مسعود بعداً آن را مرصّع ساخت، مینشست)سامانیان و غزنویان، 

که  گانه و بزرگان کشورهای پنجخواجۀ بزرگ، رؤسای دیوان –(. مسئوالن درجه اوّل مشاغل 305ص

شان، در صدر مجلس یا چپ و راست تخت فراخور مقامحضور مییافتند و ب -ثابت بودند اعضای

 پادشاه مینشستند و دیگران میایستادند. با نثار بدرگاه پادشاه وارد میشدند و با تحفه بازمیگشتند. 

پایتخت، ادارۀ رساندن دستورات شفاهی و اوامر سلطان باطّالع وزیر، در صورت نبودن وزیر در 

مسائل مربوط بدرگاه از طریق مسئولین و افرادی که زیر نظر او قرار داشتند و اجرای تشریفات 

داری، خلعت پوشاندن و اذن دخول گرفتن از جمله وظایف درباری چون استقبال از بزرگان، پرده

جب بزرگ را حاجب بزرگ بود که قدرت تدبیر و اراده و شخصیّت سلطان غزنوی، میزان نفوذ حا

آمده است: « تاریخ بیهقی»(؛ مثالً در 572تعیین میکرد)غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، فروزانی: ص

                                                                                                                                              
فتح هم دبیری چیره دست، هم وزیری کاردان بود و در حلّ و فصل امور غزنویان غزنویان و اواخر قرن چهارم است. ابوال

(. در برخی آثار هم مقام وزارت سبکتگین و بعد محمود را ببستی نسبت 23-22: 1575نقش م ثّری داشت )آذرنوش، 

(. با 13( )28-2: 1582جاللی، (؛  و )137-24(؛ )پرویز،: 52: 1525ای، (؛ )شبانکاره108: 1557اند: )عقیلی، داده

ق: 1014عالقه نشان داده است )بستی، ارزش خوانده و خود را بآن بیهمه، بستی در ابیاتی شغل وزارت بست را بیاین

از محمد « ابوالفتح بستی، حیاته و شعره»(.برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به کتاب 37م: 1284( و )خولی، 5/08و0

 1552مرسی الخولی. 
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امیر اشارت کرد سوی حاجب بلگاتگلین که مقدّم »در هنگام خلعت پوشیدنِ میمندی برای وزارت 

 (.100)تاریخ بیهقی، بیهقی: ص« حاجبان بود تا خواجه را بجامه خانه برد

ساالر عمومی های نظامی غزنویان دانسته و آن را سپهبزرگی را از رتبهالنی جاللی، حاجبجی 

نیز اشاره کرده است که در موقع فساد « بیهقی»که (، چنان124ص خوانده است )غزنه و غزنویان،

ترکمانان در خراسان، امیر، حاجب بزرگ، سباشی را به خراسان فرستاد تا خراسان را از ترکمانان 

 (.301خالی کند )تاریخ بیهقی، ص

(، 102)همان:  بلگاتگی (، 020)همان:  سُباشی(، 11)همان:  آلتونتاش(، 00)همان: علی قری 

( از جمله کسانی 221)همان:  بدر حاج ( و 280)همان:  بوالنّضر (،722)همان: البتگی  بخاری

 بودند که بمقام حاجب بزرگی غزنویان رسیدند.

 ها(خانهها )وزارتدیوان -0

( بمعنی خط در فارسی باستان dipiاند که با دبیر و دیپی )ای ایرانی دانستهبرخی دیوان را کلمه

ریشه است. معرّب آن دیوان است. در فارسی و عربی و در تشکیالت اداری عهد خلفا و سالطین هم

وق حفظ حقممالک اسالمی، کلمۀ دیوان جهت ثبت و ضبط مداخل و مخارج و محاسبات مملکت و 

ها، مأموران و سپاهیان بکار میرفته است و سپس از طریق توسّع حکومتی از قبیل پستها، دارایی

بمعنی محلّ کار اعضا و اجزای مالیات استعمال شده و بعدها بر جمیع ادارات و دفاتر اطالق یافته 

(. در 005 ،1582؛ پویایی فرهنگ و تمدّن اسالم و ایران، 084: ص1خلدون، جاست )مقدمۀ ابن

ارجاع داده شده است. « وازرتخانه در قدیم»به « دیوان»های معتبر نیز، بصراحت لفظ هنگفربرخی 

 «(.دیوان»نامه، ؛ لغت«دیوان»؛ برهان قاطع، «دیوان»)فرهنگ الفبایی الرّائد، مسعود، 

با این توضیحات، غرض از دیوان در دورۀ غزنوی، مجموعه اداراتی است که هرکدام مانند      

یک رشته از امور دیوانی رسیدگی میکردند و از نظر رشته مشاغلی که بهر ه های امروزه، بوزارتخانه

ی این کدام محوّل بوده، این شباهت دادن درست بنظر میرسد. در برخی آثار نیز، به صراحت، رؤسا

؛ شاهنشاهی 142و 124-123دیوانها، وزیر خوانده شده است )افغانستان در مسیر تاریخ،غبار: ص

 (.33؛ در پیرامون تاریخ بیهقی، نفیسی: 225عضدالدّوله، ص

در عهد غزنوی، دیوان اوّل مملکت، دیوان وزارت بود که با نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بر     

دیگر، امور اداری مملکت را بانجام میرساندند. این دیوانها بصورت حجره یا یازده دیوان یا وزارتخانۀ 

ای از چند حجره بود که در داخل قصر شاهی قرار داشت و رابطۀ و یا هر دیوان، مجموعه دکان

(. هر 531؛ تاریخ بیهقی، ص7)اصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی،  تنگاتنگی با هم داشتند

ردی، نیاز به مشورت داشت، بزرگان کشور و رؤسای دواوین در پیرامون او حضور وقت، امیر در مو

چون بار بگسست، خواجه بدیوان خویش »میخوانیم که « تاریخ بیهقی»(. در 534داشتند)همان: ص
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رفت، بوسهل بدیوان عرض و من به دیوان رسالت خالی بنشستم و خواجۀ بزرگ، بوسهل را بخواند 

 (.512)همان: ص« ضبا نایبان دیوان عر

روز سه شنبه به باغ محمودی »ها سیّار بودند: در چندین جا اشاره میکند که این دیوان« بیهقی»

 (.158و 233و 280و  224همان: ص«)"جا باید آوردها و دیوانها آنبنه"رفت و فرمود که 

ه دستیار او بودند و اشت کرتبه در این دیوانها، گروهی از منشیان را در خدمت دهر مقام عالی    

( عالوه بر این در هر شهر نیز چندین دیوان وجود 321نفر )نایب( مالزم او بود. )همان: صنیز یک

دیوان غرنین )همان: داشت که در حکمِ نمایندگی وزارتخانۀ مذکور بود؛ مثالً بوسعید سهل، صاحب

 ( بود.322ص

مترین دیوان بعد از دیوان وزارت و متصدّی )وزارت دارایی(: دیوان استیفا مهدیوان استیفا  -0-4

آوری خراج بود که با توجّه به وظیفۀ مالی وزیر، نظارت او بر این دیوان الزم امور مالی کشور و جمع

 اش را به بهترین نحو بانجام برساند. بود تا وظیفه

شد و نام سربازان، در دفتر عرض ثبت می)وزارت جنگ(:  دیوان عرض یا عرض الجیوش -0-8

: 1532داشته میشد)تاریخ غزنویان، ای در دیوان رسالت نگه ای از آن در نزد عارض و نسخهنسخه

توان بپیشنهاد کردن بوسهل زوزنی به شغل های ارتباط وزیر و دیوان عرض می(از نمونه122ص

 (108عارضی توسط میمندی بعد از رسیدن به وزارت اشاره کرد. )تاریخ بیهقی، ص

گرفتند. )آل بویه و اوضاع زمان  کات خلفا عنوان بویه، وزیران : با ورود آلان انشادیو -0-9

امّا در غزنوی که  (535های چهارم و پنجم، صایشان با نموداری از زندگی جامعۀ اسالمی در قرن

که د و مسعودرا بر عهده داشت با اینبونصر مشکان،  سالهای بسیاری ریاست دیوان رسالت محمو

در مشورتهایی که به سلطان میداد، همیشه نگران بود اسرار سلطان از او پوشیده نبود، هیچ یک از 

)تاریخ «. و تدبیر کرد وزارتبونصر را بسنده نیست که نیکو بزیسته باشد، دست فرا »که بگویند 

دیوان  شاهد ارتباط تنگاتنگ وزیر و رئیس« تاریخ بیهقی»(در بسیاری از قسمتهای 37بیهقی، ص

ای در سلطۀ وزیر بر دیوان رسالت باقی رسالت خصوصاً بونصر مشکان هستیم که دیگر شبهه

اند. استادم این به دیوان وزارت آمد. نامه و مشافهات استادم بستد و بخو ءبوالعال» نمیگذارد: 

د و وزیر و ها بخطّ خویش نبشت و بوالعالء را داد. بوالعالء نیز برفت، پس باز آممشافهات و پیغام

 (347)همان:ص «. بونصر مشکان را گفت

برای اینکه سلطان و وزیر از نحوۀ عملکرد کارکنان خود به : )وزارت اطّالعات(دیوان اشراف  -0-1

از سوی دیوان اشراف بوالیات مختلف و دربار  منهیطرز مطلوب، مطمئن شوند، افرادی امین بنام 

 (055به جاسوسی میفرستادند. )همان: ص
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)وزارت پست، تلگراف و تلفن(: دیوان برید دستگاهی بود که وظیفۀ رساندن دیوان برید  -0-0

های دولتی را برعهده داشت. از طرف صاحبدیوان برید، نایبانی بوالیات فرستاده میشدند اخبار و نامه

زیر یا بریدی داشت که اخبار را بگوش وکه گاه انتخاب آنها با وزیر بود. همچنین هر شهری صاحب

ک بیهقی، با ایشان امیر( »187سلطان میرساند؛ )اصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی، ص

)تاریخ بیهقی، «. چه رود انها کند و بدان وقت بدیوان رسالت دبیری میکردبود بر شغل آنچه هر

 (241ص

ا از مأموران آن، از این دیوان، مستقیماً نامی نیامده و تنه« تاریخ بیهقی»در دیوان مظالم:  -0-6

اگرچه اغلب، خود امیر، برپاکنندۀ چون شحنه، حرس و محتسب نام برده شده است. در غزنوی، 

( شخص وزیر هم، در بسیاری از اوقات، در جلسۀ رسیدگی 108مجلس مظالم بود، )همان: ص

بجرایم متّهمان و گرفتن تصمیم نهایی با سلطان و قاضیان همفکری مینموده است؛ )همان: 

زنی وزیر میمندی  با و بدار محکوم شدن او، بیهقی رای ( مثالً در مجلس قضای حسنک284ص

 (128-178در جهت نجات حسنک نشان میدهد. )همان: ص مسعود را

در عهد غزنویان دیوان قضا، خارج از محدودۀ عمارات درگاهی و : )قوّۀ قضاییه(دیوان قضا  -0-1 

قاضیانی که بوسیلۀ سلطان انتخاب میشدند، بانجام میرسید. دیوانی بود. امور قضایی بوسیلۀ 

؛ اصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی، 588-582)غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، ص

( گاهی هم سلطان و یا وزیر، خود بقضاوت میپرداختند و دفاع متخلّفان را میشنیدند.)تاریخ 120ص

 (205بیهقی، ص 

تاریخ »یگر دیوانهای موجود در حکومت غزنوی، دیوان وکالت بود که در از د دیوان وکالت: -0-2

و سراییان بجمله آنجا آمدند و غالمان و حرم و دیوانهای وزارت و »بآن اشاره شده است « بیهقی

. این دیوان، جنبۀ مالی امور حرم (027( و )همان: ص233همان: ص«)عرض و رسالت و وکالت

رت و پیشکاری در امور درگاهی، خورد و خوراک و ادارۀ امالک خاصّۀ سلطان را زیر نظر داشت. نظا

)غزنویان از پیدایش تا پادشاه و سایر اعضای خاندان سلطنتی از جمله وزیر، بر عهدۀ آن بود 

 (.248صاصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی،  ؛575صفروپاشی، 

. میگفتند« وکیل در»پیشکاری داشتند که بآن بزرگان و حکّام نیز از جانب خود در دربار غزنوی 

 (820: ص2)تاریخ بیهقی، ج

دیوانی در ردیف وزارت یا فروع آن بود که از جمله وظایف مهمّ آن دیوان مملکت و حساب:  -0-3

)خراج( از صاحبان المال حقّ بیترسیدگی بوضعیت مالی مملکت و خزانه بود تا از طریق گرفتن 

که با توجّه بوظیفۀ تأمین مالی نیازهای مالی مملکت به کفایت وزیر بانجام برسدسرمایه، بخشی از 

 (.502این دیوان، احساس میشود)همان: صوجوب نظارت او بر کشور توسّط وزیر،
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های های دریافتی و بیرون آوردن نکتهوظیفۀ خطیر دیوان نکت، مطالعۀ نامهدیوان نکت:  -0-49

سریعاً تصمیمات الزم در رابطه با درخواستهای رسیده را مبذول دارد. آن، جهت مطالعۀ امیر بود تا 

پس با این حساب، دیوان نکت، تحت نظارت مستقیم دیوان رسایل بود که آن نیز تحت نظارت وزیر 

سّط جاسوسان، اعیان آمده است که بعد از آوردن اخبار از نسا تو« تاریخ بیهقی»قرار داشت. در 

چه جاسوسان خبر آورده بودند، باز بوسهل، استاد دیوان نکت، آن»دند و زنی خوانکشور را برای

 ( و سپس، وزیر ببیان نظر خود پرداخت. 222همان: «)گفت

وظیفۀ حفظ امنیّت شهر با مأموران دیوان خلیفه بود. رئیس دیوان خلیفه دیوان خلیفه:  -0-44

انی قبل از انقالب بوده است هم با در دست داشتن قدرت کشوری و لشکری در حکم رئیس شهرب

فه بصراحت بدیوان خلی« تاریخ بیهقی»(.در 222ص سلجوقی، اصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و)

چنین است که بوالفتح بدان وقت که بدیوان بونصر بود هرچه در امیر گفت: هم»اشاره شده است: 

 (.542ص تاریخ بیهقی،«)دیفت هرات بوکار پدر ما رفتی بما مینبشتی از بهر پدرش که بدیوان خل

 4کدخدا )وزیرحاکم شهر( -6

کاری داشتند که شهرها نیز، برای خود وزیر و پیش عالوه بر پادشاهان، افراد دیگر چون حاکمان     

وانی دورۀ غزنوی ؛ اصطالحات دی74ص )وزارت و وزیران در ایران،در ادارۀ امور بآنها کمک میکردند

 خوارزمشاهاست که با عنوان کدخدای  احمد عبدالصّمد(. نمونۀ بارز آن 232ص و سلجوقی،

نام  حسی  پسر عبداهلل دبیر(. بیهقی از 551ص یاری میرساند)تاریخ بیهقی،  آلتونتاش، او را

دیوان رسالت بود و او در هرات، وزارت مسعود  میبرد که در روزگار امیر محمود، پدرش، صاحب

 (.080-083میکرد)همان: ص

اعمال جوزجان بدو ]پسرش محمّد[ داد و »خوانیم که امیرمحمود می« ترجمۀ تاریخ یمینی»در 

(. گردیزی 522ص ترجمۀ تاریخ یمینی،«)دابوالحسن محمّدبن مهران را از بهر وزارت او معیّن کر

وزگانان را در معرفی وزیر مسعود و محمّد بعنوان والیان هرات و گ« کدخدا»هم درکتاب خود، لفظ 

نامۀ مسعود بقدرخان، نظر نیز در شرح« بیهقی(. »522-527ی، صذکر میکند )تاریخ گردیز

عهد خویش اعالم کرد: عد از اینکه محمود، مسعود را ولیجرفاذقانی و گردیزی را تأیید میکند که ب

چه رسم است که اولیاءِ عهود والیت هرات بما ]مسعود[ داد و والیت گوزگانان ببرادر ]محمّد[ و آن»

تر ما و حجّاب و خدمتکار، هر چه تمام کدخدایی به شبه وزیررا دهند از غالم و تجمّل و آلت و 

 .(242ص  عود[ را فرمود)تاریخ بیهقی،]مس

 نتیجه

                                                           
 کدخدا(.نامه، دخدا؛ لغتکنامه، ندۀ امور سیاسی )لغتکار و متصدّی، برگزاروزیر، دستور، پیشکدخدا:  1
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و دورۀ غزنویان، تنها مربوط بوزیر دیوان وزارت نمیشود، بلکه « تاریخ بیهقی» لفظ وزارت در 

ها و وزیر حاکم را شامل ها یا وزراءالسّوء، وزیر دربار، وزارتخانهمصادیق دیگری نیز دارد که وزیرگونه

 میشود.
، فرمان ص سامانیان بودهای قبل از خود، بخصواری غزنویان که برگرفته از حکومتدر تشکیالت اد

که بخصوص در جاای در کشور بشمار میرفت. از آنهچون و چرای سلطان، ضامن اجرای هر برنامبی

بینی بود، کسانی بودند که رسماً شغل وزارت نداشتند؛ امّا بطور پنهانی در دهندربار مسعود که فرد 

دشاهان، باالترین مقام را امور دخالت داشتند و پادشاه را بر کاری میآوردند. اگرچه وزیران، بعد از پا

گذرانی سلطان و استبداد، عیّاشی و خوش ،هاوزیرگونهداشتند؛ اغلب بعللی چون دخالت این 

ها میشد و حتّی اقدام به نابودی آن اعتناییها بیقدرت یافتن وزیران، به نظرات آن پیشگیری از

است، کسانی « تاریخ بیهقی»خالل ها از هدف اصلی این مقاله نیز نمایاندن این وزیرگونهمیکردند. 

چون: بوالحسن عبدالجلیل، بوالخیر بلخی، بوسهل زوزنی، بوالقاسم کثیر، بوالفضل سوری، طاهر 

 های حکومت غزنوی را سست کردند.های خود پایهدبیر، عراقی دبیر و علی قریب که با توطئه

 –بوزارت رسیدند، سه تن بعنوان مثال، از شش تنی که در پادشاهی محمود، محمّد و مسعود 

 –از مقام خود برکنار شدند و بسختی جان سپردند و یکی  -اسفراینی، حسنک و احمد عبدالصّمد 

که ندان نشست، امّا با توجّه به اینمتحمّل فضاحت شد و زمانی دراز به ز -احمد حسن میمندی 

)حاجب بزرگ( را در  درباروزیر ای بر منصب وزارت حکم میراندند که فردی مثل افراد کارآزموده

ها و دربار، در اکثر موارد، وظایف خود را بدرستی تند، با در دست گرفتن امور دیوانکنار خود داش

)کدخدا( نیز که در تدبیر درست امور شهرها، نقش م ثّری داشتند،  وزیران حاکمانانجام میدادند. 

گاه به مقام وزارت پادشاه هم  با نشان دادن لیاقتهای فردی خود چون احمد بن عبدالصّمد،

 میرسیدند. 

در خاتمه به یقین میتوان گفت ساختار سیاسی وزارت در عهد غزنوی نه تنها ریشه در نظامهای      

که در نظام ما نیز ریشه دوانده است. همانطوراداری قبل از خود دارد که در تشکیالت اداری جامعۀ 

ها وزیر انتخاب میکند، ن به قدرت برای سایر وزارتخانهسیاسی کشور ما، رئیس جمهور بعد از رسید

دیگر  وزارتخانۀبا نظارت مستقیم و غیرمستقیم خود بر یازده دیوان یا  ،غزنویان نیزدیوان وزارت 

کشور، نقش مهمی در پیشبرد اهداف حکومت داشت و خواجۀ بزرگ، حاکم بالمنازع آن 

 ها بود. وزارتخانه

 منابع
 الّزهرا.ای، قم، فاطمه(، ترجمۀ مهدی الهی قمشه8313قرآن کریم، )  .8
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