
وزارت در دودمان های محلی ایران در قرن هشتم هجری؛ از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان 1۷۴

وزارت در دودمان های محلی ایران در قرن
هشتم هجری؛ از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان

جواد عباسی
عضوهیئتعلمیدانشگاهفردوسیمشهدواستادمدعودانشگاهایالتیاوهایو

فاطمه حاجی آبادی
کارشناسارشدتاریخایراناسالمی،دانشگاهفردوسیمشهد

مقدمه
سابقۀمنصبوزارتدرایرانبهدورانپیشازاسالمبرميگردد.دردورانبعدازاسالم،
اهمیتاینمنصببیشترهمشد.نیازفاتحانعرب،ترکومغولبهتجربیاتایرانیاندر
ادارةامورازجملهعواملایناهمیتروزافزونبود.درنتیجه،بیشترمواقعاینوزیرانبودند
کهادارةاموررادردستداشتند.خلفاوسالطینهمتازمانيکهازجانبآنهااحساس
خطرنميکردند،بهاینوضعرضایتميدادندوحتيدرصورتبرانداختنبعضيازآنها،
وزیراندیگريرابهکارميگماشتند.درآثارنظریهپردازانسیاسيمسلماننیزجایگاه
وکارکردوزارتبهگستردگيمطرحشدهاست.بههرروی،آنچهمسلمبهنظرميرسد
جواد عباسی )دانشآموختۀدکتریتاریخایراناسالمیدانشگاهتهران،1۳۷9(عضوهیئتعلمیگروهتاریخ
دانشکدةادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسیمشهدواستادمدعودانشگاهایالتیاوهایووپژوهشگرتاریخایران
دردورانمغوالنوتیموریاناست.عالوهبرانتشارکتابهایدرسیتاریخبرایدورههایراهنمایی،دبیرستان
در ایران تاریخی تحوالت خصوص در عمدتاً علمی، مقالۀ ۲۰ از بیش ایشان از ایران، در پیشدانشگاهی و
دورههایمغولوتیموری،منتشرشدهاستکهازآنجملهاند“آخرینروزهایغازانخانوبحراندرحکومت
و مغول “امرای مغول،” عهد ایران در “وقف ایلخانی،” عهد ایران در تشیع “سالشماررسمیشدن ایلخانی،”
اسالمگراییدرعصرایلخانی،”“ساداتدرعهدمغول،”“تأثیرحمالتوحکومتمغوالنبرجمعیتخراسان.”
Javad Abbasi<jabbasi@um.ac.ir>
فاطمه حاجی آبادی دانشآموختۀکارشناسیارشدتاریخایراندورةاسالمیدانشگاهفردوسیمشهدودانشجوی
دکتریتاریخایراندورةاسالمیدردانشگاهشهیدچمراناهوازوپژوهشگرتاریخایرانبعدازاسالماست.ازایشان

مقالۀ“گذرازمناسباتجهانیبهمناسباتمحلیــمنطقهایدرایرانقرنهشتمهجری”منتشرشدهاست.
Fatemeh Hajiabady<fatemehajiabady@gmail.com>
ISSN 0892-4147-print/ISSN 2159-421X online/2016/2-1:1/174-198.

 Javad Abbasi and Fatemeh Hajiabady,  “Premiership in Fifteenth-Century Iranian
 Provincial Dynasties: From the Decline of the Ilkhanids to the Rise of the Timurids,”
Iran Nameh, Series 2, Volume 1, Number 1 (Spring 2016), 174-198.



1۷5 ایران نامه، دورۀ ۲، سال ۱، شمارۀ ۱، بهار ۲۰۱۶/۱۳۹۵

ایناستکهبهبیانغزالي،برايپیشرفتدرکشورداريچارهايجزتعیینوزیرنبود.به
نظراو،مقدمهچینيبرايفرمانروایيواستواريمبانيکشورگشایيباتعیینوزیرامکان
داشت؛اسبابسلطنتبهکفایتوزیروابستهبودواجرايامورمملکتازدرایتاوناشي
ميشد.1اصفهاني،مؤلفقرنششمهجري،نیزوزیررابرايپادشاهعادل“رکنصالح
مهّماتوعمدةفالحازصدماتمعضالتومقّدراساسمعاليومهندسمبانيمعاني”
معرفیکردهاست.۲نخجوانيوخنجیکهبهترتیبدرقرونهشتمونهمبااموردیوانیو
سیاسیسروکارداشتند،ریشۀوزیرراازِوزردانستهوتوضیحمیدهندکهِوزردرلغتبه
معنايسنگینياستواینمعنيراميرساندکهکسيکهمتحملباروزارتميشد،کاري
سنگینراتحملميکرد.خنجی،کهفقیهنیزبود،اضافهمیکندکهوزارتدرشریعت

عبارتازنیابتسلطنتوخالفتاست.۳

پسازحملۀمغولوتشکیلحکومتایلخانان،ازآنجاکهمهمترینمسئلهبرایمغوالن
ادارةنواحیتصرفشدهدرایرانبود،توجهآنهانیزپیشوبیشازهمهبهدیوانیانایرانی
جلبشد.درچنینشرایطیبودکهوزیرانودیگردیوانیانکوشیدندباتسلطبرامور
دیوانيخواستههایخویشرادرزمینههايگوناگونعملیکنند.گرچهاینتالشها
بدونخطرنبودو،چنانکهمشهوراست،غالبآنهابهقتلرسیدند.بهدنبالمرگ
سلطانابوسعید،آخرینفرمانروایایلخانی،در۷۳۶قودرنبودوارثموردتوافقبرای
نشستنبرتختایلخانی،زمینهبرایدرگیریامراومدعیانحکومتیدرخاندانهای
گوناگونمغولوخاندانهایمحلیفراهمشد.مرگابوسعیدازدیدگاهامیرانیکهتا
حدودسال۷58ققدرترادردستداشتند،بهمعنايپایانحکومتایلخانيتلقي
خود نظر تحت ایلخاِن یک برکشیدن با خویش ومنافع قدرت حفظ برای آنها نشد.
سعیکردندبهقدرتخودمشروعیتبخشند،اماپسازآنرفتهرفتهقدرتمستقیماً
ومستقاًلدردستاینامرایاخاندانهایمحلیقرارگرفت.درچنینشرایطی،امور
فرازونشیبهای مهمشد. نیزدچاردگرگونیهایی وزارت نهاد آنها رأس در و دیوانی
سیاسیمداوموآشفتگیاخبارتاریخیایندورهموجبشدتاگزارشیمنسجموفراگیر
ازوضعیتوزارتووزیراندرحکومتهایمحلیاینعصردردستنباشد.۴چنانکهدر
شرححالنگاریهایایندورهوحتیخاصترینآنهایعنیتواریخوزرانیزفقطبهاندکی

جاللالدین تصحیح نصیحةالملوک، غزالی، 1محمد
همایی)تهران:انجمنآثارملی،1۳51(،8۰.

۲محموداصفهانی،دستورالوزاره،تصحیحرضاانزابینژاد
)تهران:انتشاراتامیرکبیر،1۳۶۴(،18.

في دستورالکاتب نخجواني، هندوشاه ۳محمدبن

تعیینالمراتب،تصحیحعبدالکریمعلياوغليزاده)مسکو:
فضلاهللبن ۴-۷۳؛ ،۲ جلد ،)19۷۶ دانش، انتشارات
محمدعلی تصحیح سلوکالملوک، خنجی، روزبهان

موحد)تهران:انتشاراتخوارزمی،1۳۶۲(،8۴.
۴درپژوهشهایصورتگرفتهدربارةحکومتهایمحلی
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ازوزیرانایندورهتوجهشدهاست.5بااینوصف،مقالۀحاضربرآناستتاضمنعرضۀ
گزارشیروشنومنسجمازوضعیتنهادوزارتدراینعصر،بهتبیینجایگاهومیزان
اهمیتوزرادرایندورةپُرتالطمبپردازد.بدینمنظور،کوششکردهایمباگردآوریو
طرحآگاهیهایپراکندةمنابع،موضوعاتیچونمناسباتوزرایاینعصرباسایرارکان
قدرت،خاستگاههایاجتماعیوزراوکارکردهایحکومتیوفرهنگیــتمدنیآنهارابه

شیوةتوصیفیــتحلیلیبررسیکنیم.

جایگاه وزیر در ساختار حكومت هاي عصر فترت
ازجملهمسایلمهممرتبطبامقاموزارتموقعیتوزیردرساختارقدرتهرعصربوده
است.تعییناینجایگاهمیتواندمبناییبرایتبیینسایرکارکردهاینهادوزارتباشد.
ازحیثجایگاهسیاسی،چندگونهوضعیتداشتند؛گاههمچون ایران،وزرا تاریخ در
خواجهنظامالملکطوسیوخواجهرشیدالدینرشتۀاصلیامورکشوریوگاهحتی
لشکریدردستآنهابود؛گاههمچونجاللالدینسمنانی،وزیردورةایلخانی،دربرابر
پادشاهودرباریانوامرادرموضعضعفبودندوگاهنظیرصدرالدینزنجانی،دیگروزیر
همینعصر،جایگاهیمیانهوتقریباًبرابرباسایرارکانحکومتیداشتند.درعصرفترت
میاندورةایلخانیوتیموری،باتوجهبهتفاوتحکومتهایمحلیازجهاتمختلف،
وزیراننیزوضعیتهایمتفاوتیداشتند.برایمثال،درقلمروآلکرتخبرچندانیاز

محلیایراندراینعصربحثمهمیدربارةنهادوزارت
نیامدهاست.فقطبرخیازآنهادرحدیکیدوصفحه
به بیشتر پرداختهاندکه بهموضوع بهصورتیکلی و
به کمتر و مربوطاند وزارت با مرتبط دیوانی مشاغل
شکلیمشخصبهمقاموزیر،ویژگیهاوجایگاهاودر
به بنگرید نمونه برای کردهاند. توجه قدرت ساختار
شیرینبیانی،تاریخآلجالیر)تهران:انتشاراتدانشگاه
اوضاع نبئی، ابوالفضل 18۴-18۶؛ ،)1۳81 تهران،
سیاسیواجتماعیایراندرقرنهشتمهجری)مشهد:
انتشاراتدانشگاهفردوسیمشهد،1۳۷5(،18۳-18۴؛
امروز، دانش )تهران: آلچوپان تاریخ نبئی، ابوالفضل
دربارة جدیدتر پژوهش دو در .۳۲۲-۳۲۰ ،)1۳5۲
نیزبحثمستقلیدربارةوزارتو آلکرتوآلجالیر

وزیراناینعصروجودندارد.بنگریدبه
Lawrence Goddard Potter , The Kart Dynasty 
of Heart:Religion and Politics in Medieval Iran 
(PhD. Dissertation, Columbia University, 1992); 
Patrik Wing , “The Jalayirids And Dynastic 
State Formation In The Mongol Ilkhanate” 

(PhD Dissertation, Department of Near Eastern 
Languages And Civilizations, University of 
Chicago, 2007).
5براساسپژوهشیکهاینمقالهبراساسآنتنظیم
شده،دردورةفترِتمیانعصرایلخانیوعصرتیموری
مدعیان حکومت در نفر 5۰ ۷8۳ق( تا ۷۳۶ )حدود
جانشینیایلخانانوحکومتهایمحلیدرگوشهوکنار
در مثال برای که درحالی رسیدند، وزارت به ایران
دستورالوزرا و نهمهجری( قرن دوم )نیمۀ آثارالوزراء
وزیر ۴ از فقط ترتیب به هجری( دهم قرن )اوایل
آثارالوزرا، عقیلی، سیفالدین به ]بنگرید آلمظفر
تصحیحمیرجاللالدینحسینيارموي)تهران:دانشگاه
و1۲ آلاینجو وزیر و۳ تهران،1۳۳۷(،۳۲۶-۳۲۳[
دستورالوزراء، خواندمیر، به ]بنگرید آلمظفر وزیر
تصحیحسعیدنفیسي)تهران:انتشاراتاقبال،1۳1۷(،
۲۳9-۲55[یعنیدرمجموع15وزیرایندورانیاد
شدهاستکهباافزودننامخواجهغیاثالدینرشیدی
کهوزیرمشترکایندورهواواخردورةهایلخانیاست،

اینتعدادبه1۶میرسد.
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حضورتعیینکنندةوزیراندرصحنۀسیاسیــدیوانینیستوامرایهراتکهدررأس
آنهافردیباعنوان“ساالر”قرارداشت،درتعاملباعلماواشرافشهریرشتۀاموررادر
دستداشت.۶درحالیکهدرحکومتآلجالیر،کهمهمترینمدعیجانشینیایلخانان
بودند،شرایطبرایدیوانیانمساعدتربود۷و“دیوانبزرگ”یا“دیوانوزارت”ادارةامور
رادردستداشت.8درحکومتآلمظفرنیزکهداعیهایکمابیشمشابهداشت،دیوانیان
ووزیراندرمقایسهباسایرحکومتهایعصرموقعیتیمناسبترداشتند.بااینهمه،
چنانکهخواهیمدید،درایندورهوزیرانیبااقتدارونفوذ،نظیرخواجهنظامالملکیا

خواجهرشیدالدینفضلاهللهمدانی،مجالظهورنیافتند.

رابطة وزیر با فرمانروا
نمایانمیشد،نوعتعاملو اقتداروزیردرآن نخستینعرصهایکهجایگاهومیزان
مناسباتاوبارأسحکومتیافرمانروابود.پسازسقوطحکومتایلخانان،گروهياز
امیرانقدرتمندکوشیدندبابرکشیدنکسانیازچنگیزخانیانحکومترابهنامآنهاو
کامخوددردستگیرند.سپس،ایلخانهاینمادینکنارگذاشتهشدندوامیرانخود
امیر،سلطان،شاه،شیخ،شاهشیخوخواجهدرمقامفرمانرواقرار باعنوانهاییچون
گرفتند.اینفرمانروایانجدیدبهرغمرقابتپیشینبادیوانیان،رفتهرفتهبرايادارةامور
قلمروهايخویشبهایشانودررأسآنهاوزیرانرويآوردند،گرچهنمیتواننقش
پیشینۀاینحاکمانجدیدرادرنوعتعاملآنهاباوزیرانشانبیتأثیردانستکهدراین
میان،رقابتباوزیرانیکیازوجوهآنبود.رابطۀحاکمانمحلییافرمانروایانعصر
فترتباوزیرانشاندوجانبهومبتنیبرمیزانقدرتومنافعدوطرفبود،امادرمجموع
وباتوجهبهبیثباتیهایسیاسیاینعصر،موقعیتوزیراننیزهمچونخودفرمانروایان

ازثباتچندانیبرخوردارنبود.

جلوس در ابوسعید، سلطان وزیر رشیدي، محمد غیاثالدین فترت، دورة آغاز در
آرپاگائونبهعنوانجانشینابوسعیدایلخانينقشمهمیداشت.اوبرايجلوگیرياز
آشفتگیامورهمینکهحالابوسعیدروبهوخامتگذاشت،آرپاگائونراخواستوبا
اوقرارسلطنتگذاشت.سپس،بامرگابوسعیدمطابقرسموآیینمغولوباحضور

خاتونان،دخترانودامادانخاندانایلخاني،اورابهتختنشانید.9
6Potter, The Kart Dynasty, 132, 147.
7Wing, “The Jalayerids,” 175-177, 223.

8بیانی،تاریخآلجالیر،18۴.
سیدکمال تصحیح زبدةالتواریخ، ابرو، حافظ 9عبداهلل

فرهنگ وزارت انتشارات )تهران: جوادي حاجسید
غیاثالدین ۴8؛ ،1 جلد اسالمی،1۳8۰(، ارشاد و
افرادالبشر اخبار في حبیبالسیر تاریخ خواندمیر،

)تهران:کتابخانۀخیام،1۳55(،جلد۲۲۲،۳.
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نقشوزیردرجلوسسلطاندرحرفشنويوحمایتسلطانازاومؤثربود.برايمثال،
زمانيکهآرپاگائونتصمیمبهبرانداختنامیرانمخالفخودوهمگامیباامیرعليپادشاه
گرفت،غیاثالدینکههمچنانوزارتداشت،باآنموافقتنکرد.1۰همچنین،هنگاميکه
شاهشجاعمظفریبهسعایتمفسدانبهپسرخودشبليبدگمانشد)۷85ق(واورا
درقلعۀاقلیدزندانيکرد،درحالمستيفرماندادتاچشماورامیلکشند.خواجه
التماسکردکهازتقصیرفرزنددرگذرد.شاهشجاعتقاضاي جاللالدینتورانشاِهوزیر
وزیرراپذیرفت،گرچهفرماناودرخصوصلغونابیناکردنشاهزادةمظفریدیرهنگام
بهقلعهرسید.11بااینحال،بایداینگونهمواردرابرايجایگاهوزیراندرعصرفترت
ونوعرابطۀآنهابافرمانروابیشتراستثنادانست،زیراوزیراندورةفترتدرمقایسهبا
ادواردیگرتاریخایراندرمجموعدربرابرحاکمانموقعیتیباثباتنداشتند.چنانکه
پیشتراشارهشد،بسیاریازفرمانروایاناینعصرخودخاستگاهامیریداشتندوامیران
هموارهبهوزیرانبهدیدةرقیبمینگریستند.دستکمیکیدونسلطولمیکشیدتا
اینفرمانروایانازذهنیتهایخاستگاهخویشفاصلهبگیرندوهمچونپادشاهانبهآنها

بنگرندواینمدتکلاینعصررادرحدودنیمقرندربرگرفت.

ظاهراًهمینبیثباتیبودکهموجبمیشدگاهوزیراندرهمانابتدایکارازشخصی
امانوتعهدبگیرند،گرچهاینقولوقرارهاضمانتاجرایی کهقدرترادستداشت
وزیرخودخواجه با که نداشتند.چنانکهملکاشرفچوپانیبهرغمعهدی چندانی
الموت اورانکشد،وقتيدرسال۷5۰قبراوخشمگرفت،به تا عبدالحيکردهبود
درهمانسال او منتهیشد.1۲ بهمرگش که ایجادکرد را وشرایطی تبعیدشکرد
فرستاد.1۳ روئیندژ به و کرد بند در نیز را خود دیگر وزیر دامغاني مسعود خواجه
بنابراین،نظرلمبتوندربارةدورانطوالنیتریازتاریخایرانمبنیبراینکهوزیرامنیتی
نداشتوسلطانمیتوانستباارادةخودوبیدلیلاوراازکارهابرکنارکندوقدرتاوبه
مرحمتسلطانواگذارشدهبود،1۴درخصوصوزیراناینعصربیشتردرستمینماید.

ماننددیگردورههایتاریخایران،یکیازتهدیدهایمتوجهوزیرانافزایشبیشازحد
بودکهگاهي پیداکرده اعتباري قوامالدینصاحبعیارچنان بود.خواجه آنها قدرت

و مطلعالسعدین سمرقندي، عبدالرزاق 1۰کمالالدین

)تهران: نوایی عبدالحسین بهاهتمام مجمعالبحرین،
کتابخانهطهوری،1۳5۳(،1۲5.

جامعالتواریخحسنی 11ابنشهابالدینحسنحسنی،
ایران(، ملی کتابخانۀ 11۳۳۰ شمارة خطی )نسخۀ

فیلموتیکشمارة51۶.

1۲عبداهللحافظابرو،ذیلجامعالتواریخ،تصحیحخانبابا
بیاني)تهران:انتشاراتانجمنآثارملي،1۳5۰(،۲۲8.
1۳میرخواند،تاریخروضةالصفا)تهران:انتشاراتمرکزي،

خیام،پیروز،1۳۳9(،جلد5۶۳،5.
ایران، میانه تاریخ در تحول و تداوم لمبتون، 1۴آن

ترجمۀیعقوبآژند)تهران:نشرنی،1۳۷۲(،5۰.
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بدونمشورتشاهشجاعامورراصورتميدادوبهقولی“صاحباختیار”ممالکفارس
شدهبود.15همینامربهانهايشدتاشاهشجاعاورامقیدوپسازشکنجۀفراوانبه
قتلبرساند.1۶همچنین،وزیرانمحبوبیکفرمانروادرمعرضتهدیدرقیبانمخدوم
خویشبودند.1۷برایمثال،بعدازاسارتامیرمبارزالدین،خواهرزادةاو،شاهسلطان،فوراً
خواجهبرهانالدینراکهوزیراوبودبهقتلرسانید.18سابقۀخیانتوزیرازدیگرعللی
بودکهاورابهمخاطرةفرمانروادچارمیکرد.چنانکهملکاشرفچوپانیبرایدربند
کردنوتسلیموزیرششمسالدینصائنقاضيــکهپیشترمخدومخودامیرپیرحسین
چوپانيراواگذاشتهوبهاوپیوستهبودــبهامیرمبارزالدینمظفريتردیدبهخودراه
نداد.19باتوجهبهبیثباتیسیاسیعصرفترتاحتماالًمیزانبدبینیبهدولتمردانواز

جملهوزیرانبسیاربود.

یکیازعواملیکهدرایندورهمانندبسیاریدیگرازادواربهافزایشقدرتوزیردربرابر
فرمانرواکمکمیکرد،ضعفشخصحاکمیااختالفدرمیاناعضایخاندانحاکمبود.
بعدازمرگشیخاویسجالیرودرزمانحکومتجانشیناوسلطانحسینکهدرپی
استیالیي شیخاویس، وزیر امیرزکریا، بود، رسیده بهحکومت خانوادگی درگیریهای
تمامداشت.حتیاسماعیل،پسرزکریا،کهدرزماناویسبهشامگریختهبود،ازسوي
پدربهبغدادفرستادهشدتادرخدمتشیخعليبناویسباشد.اسماعیلبهبغدادرفت

وشیخعليرادراختیارگرفت،چنانکهبراوتحکمميکرد.۲۰

روابط با امرا
یکیدیگرازمالکهایسنجشجایگاهومیزانقدرتوزیرانبررسیمناسباتآنهابا
امراوسرداراناست؛موضوعیکهدرتاریخوزارتدرایرانهموارهبااهمیتبودهاست.
قرنهشتمهجريراباتوجهبهخاستگاهبیشترحاکمانمحلیميتوانقرنغلبۀامرای
نظاميبرهمۀارکانقدرتدانست.۲1گرچهبسیاريازبنیادگذارانسلسلههايمحلي
اینعهدخودازامیرانعهدایلخانيبودند،بااینحال،آنهانیزپسازقرارگرفتندر

تصحیح حافظابرو، جغرافیای حافظابرو، 15عبداهلل
صادقسجادی)تهران:مرکزپژوهشیمیراثمکتوب،

1۳8۷(،جلد۲۲9،۲.
1۶خواندمیر،تاریخحبیبالسیر،جلد۲9۷،۳.

شکوه حافظ: عصر در شیراز تاریخ لیمبرت، 1۷جان

ترجمۀ میانه، سدههاي در ایراني شهر یک جالل و
محمداسماعیلفلزي)تهران:زّوار،1۳8۶(،1۰۲.

18حافظابرو،جغرافیایحافظابرو،جلد۲۲۰،۲.

سمرقندی، 1۳۷؛ ،1 جلد زبدةالتواریخ، 19حافظابرو،

مطلعالسعدین،۲۰۰.
)العبر(، ابنخلدون تاریخ ابنخلدون، ۲۰عبدالرحمن
و مطالعات مؤسسۀ )تهران: آیتی عبدالمحمد ترجمۀ

تحقیقاتفرهنگی،1۳۶8(،جلد۷9۴،۴.
21Potter, The Kart Dynasty, 133.
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بودند. فرماندةسپاه نخست درجۀ در که گرفتند بهخدمت را امیراني مقامسلطنت
یا تعامل از ناگزیر انتصابوزرا با افراداستکه امرادربحثحاضرهمین از منظور

برخوردباآنهابودند.

خواجهغیاثالدینمحمد،واپسینوزیرابوسعیدونخستینوزیردورةفترت،درروابط
خودباامیرانهمچونپدرشمیکوشیدبامدارارفتارکند؛تاجایيکهحتيباناريطغاي،
یکيازبزرگترینامیرانابوسعیدکهقصدقتلاوراداشت،چنانبزرگوارانهرفتارکرد
کهتعجبابوسعیدرابرانگیخت.۲۲بااینحال،پسازمرگابوسعیدکهمرتبۀوزارت
بهمناسبتنقشغیاثالدیندرتعیینآرپاگائونفزونيیافتهبود،گروهيازامیرانبر
غیاثالدینحسادتکردند،زیراغیاثالدینبیاطالعامیران،ایلخانجدیدرابرتخت
نشانیدهبود.بيتوجهيغیاثالدینبهامیرانباعثشددرجنگمیانامیرعليپادشاه
وآرپاگائون،گروهيازامیرانمثلمحمودایسنقتلغوسلطانشاهبننیکروزکهباوزیر
مخالفتبودند،بهیاريدشمناویعنیامیرعليپادشاهبشتابند.۲۳بدینترتیببودکه
رادفعکند، امیرانمخالف آرپاگائونقصدداشت باالگرفت. امرا و رقابتمیانوزیر
اماغیاثالدینآنهاراناچیزشمردودرمقابلدرخواستهاوتهدیدهایامیرعليپادشاه

گفت:

نشومخاضععدوهرگز
ورچهبرآسمانکندمسکن
بازگنجشکرابردفرمان

شیـرروبـاهرانـهـدگـردن

آنکه ننهاد.”۲۴جالب وجود را اویرات لشکر دولت، غرور “از سمرقندي، بهقول یا
بهرغممخالفتهايغیاثالدینباامیرعليپادشاه،هنگاميکهویبهاسارتدرآمد،
امیراورااکرامکرد؛۲5کاریکهالبتهبامخالفتشدیدامرایدیگرروبروشد؛آنجا
که“فریادامرابرآمدکههمهبيرسميبرمغولاوآوردهاست؛بازباالنشیند.”۲۶با
اینحال،امیرعلیپادشاهشخصاًتمایليبهقتلاونشاننداد.۲۷درتوجیهاینرفتار
میتوانگفتکهبهنظرمیرسدعلیپادشاهبهخوبیازتوانمندیهاوجایگاهباالی

۲۲خواندمیر،دستورالوزرا،۳۲9-۳۲8.

۲۳حافظابرو،زبدةالتواریخ،جلد5۲،1.

خواندمیر، 1۲5-1۲۶؛ مطلعالسعدین، ۲۴سمرقندی،

دستورالوزراء،۳۳.

۲5قطبیاهری،تاریخشیخاویس،بهکوششایرجافشار
)تبریز:ستوده،1۳89(،۲19.

۲۶اهری،تاریخشیخاویس،۲19.
۲۷سمرقندی،مطلعالسعدین،1۲8.
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وزیردرمیاننخبگانومردمآگاهبودو“ميدانستکهمثلخواجهبهقرنهاپیدا
نميشود.”۲8

عالءالدینمحمد،وزیرخراسانوازوزرایایالتیبازماندهازدورةایلخانی،نیزچندان
جانبامرارانگهنمیداشت.بهنوشتۀخواندمیر،امیرانخراسانوطغاتیمورخانتابع
در و رفت غرب به جالیر امیرشیخحسن دعوت به او بودند. عالءالدین خواجه رأي
مملکتيکههنوزبرایلکانیانقرارنگرفتهبودشروعبهکارکرد.اوچنانسختگرفت
کهبربعضيازامالکشیخحسنکهدرزمانغازانخانازمالیاتمعافشدهبودنیز

خراجمعینکردوشیخحسنازدعوتاوپشیمانشد.۲9

نمونههایدیگرینیزازموضعبرتروزیراندربرابرامیراندرعصرحکومتهایمحلیقرن
هشتمهجریشناختهشدهاست،اماچنانچهاینبرتریبهرویاروییباامراوبهمنظور
تهدیدمنافعوموقعیتآنهابود،وزیرفرجامیناگوارمییافت؛بهویژهاگرمیانامرااجماعی
برضدوزیرشکلمیگرفت.براینمونه،هنگامیکهامیرابراهیمصوابدرشیرازبهوزارت
ابواسحاقاینجورسیدوهمۀاموردرعهدةاوقرارگرفت،بااصالحاتماليخوددشمني
بسیاريازامیرانوارکاندولترابرانگیختوآنهابرضداوتوطئهکرده،بهقتلشرساندند.۳۰
درنمونهایدیگر،خواجهقوامالدینصاحبعیار،وزیرآلمظفرکهدرسال۷۶۴قبهاوج
حشمتواعتباررسیدهبود،“امراراوقعنمينهاد.”۳1اودرامورملکيودولتيچنداناقتدار
داشتکهکسيرایارايمخالفتنبودوازآنجاکهاعیاندولتراخواروذلیلميپنداشت،
جماعتيازارکانوخواصدرخدمتشاهشجاعخیانتونفاقوهمدستیاوباشاهمحمود
راثابتکردند.شاهشجاعحکمبهقتلاوداد.ويراقطعهقطعهکرده،هرقطعهرابهوالیتي
اوایندانستهشدهکه“ابوابمنافعسیفوقلمرافروبست.”۳۳ فرستادند.۳۲علتقتل

وزیردیگريکهقربانيبرتریجوییبرامیرانواشرافشد،شاهرکنالدینحسن،وزیر
اشرافو از اینکههیچکدام و اشارهکردهاند او تکبرونخوت به بود.منابع مظفریان،
اعیانرااحترامنميگذاشت.ويکهبعدازحبسخواجهقطبالدینسلیمانشاه،وزیر
از توهميکه بهواسطه پرداختهبود، مال و امورملک بهتمشیت شاهشجاعمظفري،
ازامیرانشاهشجاعداشت، خواجهجاللالدینتورانشاهوخواجههمامالدینودوتن

غالمرضا تصحیح الفی، تاریخ قزوینی، و ۲8تتوی
فرهنگی، و علمی انتشارات )تهران: مجد طباطبایی

1۳8۲(،جلد۴۴۷1،۷.
۲9خواندمیر،تاریخحبیبالسیر،جلد۲۲8،۳.

۳۰سمرقندی،مطلعالسعدین،۲۰۳.

۳1سمرقندی،مطلعالسعدین،۳۴1.

۳۲سمرقندی،مطلعالسعدین،۳۴1؛حافظابرو،زبدةالتواریخ،

.۳5۶-۳55
۳۳تتویوقزوینی،تاریخالفی،۴۶۴۰.



وزارت در دودمان های محلی ایران در قرن هشتم هجری؛ از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان 18۲

مکتوبياززبانایشاننوشتهپیششاهمحمودفرستادبااینمضمونکهاگرویحمله
کند،ایندوامیردروازههارابهروياوخواهندگشود.شاهمحمودروزورودخودرابر
پشتآننوشتهونامهرابازگرداند.رکنالدینحسِنوزیرنوشتهرابهشاهشجاعنشان
دادودوامیررابهخیانتمتهمکرد.شاهشجاعابتدادرصددقتلامرایمذکوربرآمد،
امابهزودیتوطئۀرکنالدینحسنکشفشد.درنتیجه،وزیربهقتلرسیدوخواجه
جاللالدینتورانشاهکهدرکنارامراهدفتوطئهبود،بهوزارترسید.اموالرکنالدین
جانبدارانه تاحدودی و ابهام با را وزیر قتل یزد محلی تاریخهای شد.۳۴ مصادره نیز
گزارشدادهاند.جعفريقتلشاهرکنالدینرانتیجۀتهمتيدانستهاستکهبهناحقدر
توطئهبرعلیهشاهبهویبستند۳5وکاتبیزديقتلاورابهحسددشمنانشنسبت
دادهوآوردهکه“امیررکنالدینشاهحسن،وزیِربااستقاللپادشاهجاللالدینشاهشجاع
بودوتمامقضایاياموردرکّفکفایتاوبودودشمنانبراوحسدبرده،اورامتهم
گردانیدندوتهدیدکردند.”۳۶تعابیریچون“وزیربااستقالل”ودردستداشتن“تمام
قضایا”وهمچنیناستفادهازعنوان“امیر”برایاوممکناستحاکیازدرگیریاوبا

امراباشد.

ازآنچهگذشتپیداستکهگرچهگاهوزیراندورةفترتدرمقامعملبرامرابرتریهایی
مییافتند،امااینروندغالباًبهزیانایشانتماممیشد.ازایننمونههاواحوالدیگروزرا
وامرایعصربرمیآیدکههمچونتمامیادوار،فقطبارعایتجانبامرایبزرگبودکه
وزیراندرکارخودازدواموامنیتبیشتریبرخودارمیشدند.درارزیابیکلیمیشود

گفتمیزانآسیبپذیریوزیراندورةفترتدربرابرامرابیشازدورةایلخانیبود.

روابط با شاهزادگان و خاتون ها
ازآنجاکهشاهزادگانوزنانخاندانحاکموبستگاننزدیکآنهانیزدرصحنۀسیاسی
ازقدرتونفوذرسميیاغیررسميبرخورداربودند،نوعمناسباتآنهاباوزیراننیزبه
تبیینمقاموموقعیتوزیرانکمکمیکند.وزیرانمیبایدنسبتبهآنهاموضعيمناسب
درپیشميگرفتندتابتوانندبهکارخودادامهدهند.دربسیاريمواقع،جلبنظراعضای
اینگروهکارسازبود.ازسويدیگر،درگیرشدنباآنهاميتوانستمشکلآفرینباشد.
بهنوشتۀحسنی،درهمانلحظهايکهامیرمبارزالدینمحمدمظفريراپسرانشفرو

۳۴حمداهللمستوفی،تاریخگزیده،تصحیحادواردبراون

حافظابرو، ۷۰۶-۷۰۷؛ کتاب،1۳۶1(، دنیای )تهران:
جغرافیایحافظابرو،جلد۲۴۶-۲۴5،۲.

۳5جعفربنمحمدجعفری،تاریخیزد،بهکوششایرج

افشار)تهران:بنگاهترجمهونشرکتاب،1۳۴۳(،1۲۴.
یزد، جدید تاریخ یزدی، کاتب حسین ۳۶احمدبن
فرهنگ انتشارات )تهران: افشار ایرج کوشش به

ایرانزمین،1۳۴5(،11۶.
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گرفتند،خواهرزادهاش،شاهسلطان،خواجهبرهانالدینوزیرراکشت.۳۷علتقتلوزیر
بهدستشاهسلطانتحریکاتودشمنيهایيبودکهخواجهبرهاننسبتبهشاهسلطان
بروزدادهبود.۳8باچنینپیشینهايبودکهبهمحضبرکناريامیرمبارزالدین،شاهسلطان
فرصترابرايانتقامجویيازوزیرغنیمتشمرد.دخالتهمسرانیامادرانفرمانروانیز
درصعودیافرودوزیراننقشداشت.بعدازمرگابوسعیدایلخاني،حاجيخاتون،مادر
ابوسعید،ابتدابرجلوسآرپاگائونراضينميشد،وليبانصایحغیاثالدینمحمدبهاین
کارراضیشد.۳9گاهينیزمناسباتخاتونهاباوزیراندرمخالفتبایکدیگربود.برای
مثال،درسال۷۶۷قخانسلطان،همسرشاهمحمودمظفري،صدرالدیناناريراکهدر
آنایامدرشیرازوزیرشاهمحمودومتهمبهدوستيباشاهشجاعبود،بهقتلرسانید.۴۰

روابطوزیربازناندربارگاهدستاویزیبرایتوطئهعلیهوزیرمیشد.چنانکهجمعی
ازدشمنانسیدغیاثالدینعلییزدی،وزیرامیرشیخابواسحاقاینجو،برایکاستناز
قدرتاوازروابطاوباتاشیخاتوناستفادهکردندوهنگامیکهوزیروتاشیخاتوندریک
مجلسنشستهبودند،شیخابواسحاقراخبرکردند.وزیرکهراهفرارینداشت،درمیان
گلهاییکهدرخانهریختهبودند،پنهانشدوشیخابواسحاقاوراشمشیرآجینکرد.۴1
ازآنجاکههمسرانسالطینمعموالًبرآنهانفوذفراوانيداشتند،وزیرانمیکوشیدند
بانفوذدرحرمسرابهپیشبردنیاتخودکمککنند.چنانکهمعینالدینجامیدر
نامهایبهملکهسلطانخاتون،همسرمعزالدینحسینکرت،تقاضایخودرابهگوشاو

میرسانید؛بااینتعبیرظریفکهحتیگوشوارهنفهمد.۴۲

روابط با شرکای وزارت
موضوعدیگریکهجایگاهوزیرانرابهچالشمیکشید،شریکیبرایمقامآنهابود.وزارت
دوگانهیااشتراکیکهظاهراًآلاینجووآلمظفربهآنتمایلداشتند،باتوجهبهمحدودیت
جغرافیاییعرصۀعملآنهادریکحکومتمحلیباعثبروزاختالفمیاندووزیر،اختالل
اموروکاستنازقدرتومقامآنهاميشد.۴۳زمانيکهامیرمبارزالدینمحمدشمسالدین
صائنقاضيرابخشید،اوباجدیتتمامکمربهخدمتبست.خواجهتاجالدینعراقيکه
اوراشریکوزارتخودمیدید،بههمراهبعضيازاعیانکرمانازامیرخواستندتااورابه

۳۷حسنی،جامعالتواریخحسنی،۴9۳.

۳8حسنی،جامعالتواریخحسنی،۴91.

۳9حافظابرو،زبدةالتواریخ،جلد۴9،1.

۴۰حافظابرو،جغرافیایحافظابرو،جلد۲۴۲،۲.

۴1جعفری،تاریخیزد،119؛کاتب،تاریخجدیدیزد،1۴1.

کوشش به غیاثی، فرائد اهل، یوسف ۴۲جاللالدین

حشمتاهللمؤید)تهران:بنیادوفرهنگایران،1۳5۶(،
جلد۲۳9،1.

انتشارات )تهران: آلمظفر تاریخ ستوده، ۴۳حسینعلی

دانشگاهتهران،1۳۴۷(،جلد1۷9،۲.
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رسمرسالتبهسويشیرازبفرستدتاکینهايراکهبینامیرمبارزالدینوامیرشیخابواسحاق
اینجوبودازبینبرده،ابرقوهوشبانکارهراازحکومتفارسبگیردودوستيدوطرفبا
پیوندخویشيبیندوخاندانمحکمشود.۴۴امیرمبارزالدینبارسالتاوموافقتکرد،اما
صائنقاضیپسازرسیدنبهفارسمأموریتخودرافراموشکرده،وزارتشیخابواسحاق
راپذیرفت.هنگامیکهامیرمبارزالدیندریافتدورکردنشمسالدینبهتوطئهتاجالدین
بوده،حکمکردخواجهرابهسیاسترسانند.اگرچهابتدااورابهالتماسعفوکرد،اما

چنديبعدبهقتلشرسانید.۴5

درحکومتآلاینجو،بعدازقتلامیرابراهیمصوابوزارتبهاشتراکبهسیدغیاثالدین
سید با رقابت بناي شمسالدین شد. تفویض صاینقاضي شمسالدین و یزدي علي
فزونیمییافت. غیاثالدین قدرت و مغلوبميشد پیوسته ولي غیاثالدینگذاشت،
به هرمز والیت اموال استخراج براي و گرفت کناره رقابت از نتیجه،شمسالدین در
آنجارفت.خواجهعمیدالملک،پسرشمسالدین،نیزپدرخودراتشویقبهفتحکرمان
اوج در سیدغیاثالدین که چرا نميدید، مصلحت شیراز به را او مراجعت و ميکرد
اعتباربود.شمسالدینسپاهیبرايفتحکرمانفراهمکرد،وليدررویارویيباسپاه

امیرمبارزالدینشکستخورده،کشتهشد.۴۶

خاستگاه اجتماعي و خانوادگي وزیران عصر فترت
یکيازویژگيهایيکهکارگزاراندیوانيوبهویژهوزیرانراازدیگرحکومتگرانمتمایز
وزیران بود.دیوانیانومخصوصاً آنها ميکرد،خاستگاهاجتماعيوپیشینۀخانوادگي
ازخاندانهایيبودندکهمدتهامصدراموردیوانيبودند.گرچهتعداداندکی معموالً
ازوزیراندورةفترتخاستگاهمبهميداشتند،وليبیشترایشانازپیشینۀخانوادگی

دیوانيبرخورداریاتربیتشدةخاندانهايدیوانيبودند.

بیشترینوزیرانبرخاستهازخاندانوزیراندورانقبلبودند.رسمتداوموزارتواهمیت
که شوند وزارت مقام عهدهدار کساني نیز فترت دورة ابتداي در تا شد باعث تجربه
خاستگاهوزیريداشتند.نخستینومشهورتریناینوزرابازماندگانخواجهرشیدالدین
فضلاهللهمداني)مقتول۷18ق(،وزیربرجستۀدورةایلخاني،استکهحدوددهسال

۴۴محمودکتبی،تاریخآلمظفر،بهاهتمامعبدالحسین
حسنی، کبیر،1۳۶۴(،51؛ امیر )تهران: نوایی

جامعالتواریخحسنی،فیلموتیکشمارة۴۷۰.
سعید تصحیح الهی، مواهب یزدی، ۴5معینالدین

15۶؛ ،)1۳۲۶ اقبال، انتشارات )تهران: نفیسی
خواندمیر،دستورالوزراء،۲۴۷-۲۴1.

۴۶یزدی،مواهبالهی،15۶؛کتبی،تاریخآلمظفر،51؛
حافظابرو،زبدةالتواریخ،جلد1۶9،1.
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بعدازقتلاومحلتوجهقرارگرفتند.دررأسآنهاغیاثالدینمحمدبودکهميتوانوی
راواسطۀارتباطوانتقالدیوانساالريدورةایلخانيبهدورانفترتپسازآندانست.
ابوسعید،آخرینایلخانمغول،پسازقتلدمشقخواجهپسرامیرچوپان)۷۲۷ق(که
عماًلاختیاراتوزیررادردستگرفتهبود،وزارترابهغیاثالدینداد،زیرابرآنبود
“کهتاپدراوازدیوانبرونرفتهاست،مندیگررونقکارندیدهاموجمعيکهمتصدي
اینمنصبشدندجملهرابیازمودم،هیچیکالیقاینشغلنبودند.”۴۷حمدالهمستوفی
نیزدرمعرفیاوبرانتسابشبهرشیدالدینتأکیددارد،آنجاکهویرا“الوزیربنالوزیر”
میخواندیامیگوید“درانتظامامورهمانندپدرشبسیارساعيبود.”۴8اصالتخانداني
خواجهغیاثالدینمحلتوجهدیگراننیزبودهوازجملهبااینتعبیرازوییادشدهکه

“برحسبارثواستحقاقبرمسندوزارتنشسته”بود.۴9

ازدیگربازماندگانخواجهرشیدالدینیکیهمشمسالدینزکریا،خواهرزادهودامادخواجه
غیاثالدین،بود.اوازسويامیرشیخحسنایلکاني)جالیرــبزرگ(بهوزارتمحمدخان
ایلخاندستنشاندةاودرتبریزرسید.شمسالدینپسازمرگشیخحسنبزرگبهوزارت
پیوند اینخاندان با وزیردیگريکه اورسید.5۰ وپسران سلطاناویس،سلطانحسین
داشت،جاللالدینمسعود،پسرملکشرفالدیناینجووداماددیگرغیاثالدین،بودکه
درزمانایلخانخواندگيمحمدخانبهوزارترسید.51البتهمیدانیماوازسویخاندان
اینجونیزاعتباریافتهبود.یکيدیگرازوزیرانمنتسببهخاندانرشیدیدرعصرفترت
امیرنجیبالدینبود.هنگامورودملکاشرفچوپانيبهاصفهاندر۷51ق،امیرنجیبالدین
برادرشمسالدینزکریا،وزیرخواجهعمادالدینمحمود خواهرزادةدیگرغیاثالدینو
کرماني،حاکمشهربود.5۲امیرکمالالدینحسینرشیديازدیگرافرادصاحبنامخاندان
رشیديبودکهبهحکمشاهشیخابواسحاقاینجوبهوزارتفارسرسید.5۳اوکهنوادةخواجه
منصوب وزارت به عمیدالملک رکنالدین مشارکتخواجه با بود، فضلاهلل رشیدالدین
شد.5۴بدینترتیبممکنبوددرعصرفترتبازماندگانخانداندیوانيدرحکومتهاي
متفاوتمحليبهمقاماتدیوانيوازجملهوزارتدستیابند.درجاییازاینوضعبا

عنوان“سیاستبومیسازیدرخاندانجالیری”یادشدهاست.55

۴۷حافظابرو،ذیلجامعالتواریخ،1۷1.

۴8مستوفی،تاریخگزیده،۶11.
۴9مستوفیبافقی،جامعمفیدی،بهکوششایرجافشار

)تهران:اساطیر،1۳85(،جلد1۴9،۳.
5۰فصیحاحمدفصیحیخوافی،مجملفصیحی،تصحیح
محمودفرخ)مشهد:کتابفروشیباستان،1۳۳9(،جلد۴9،1.

51حافظابرو،زبدةالتواریخ،جلد۲۳۷،1.

5۲سمرقندی،مطلعالسعدین،جلد۲۳۷،1.

5۳فصیحیخوافی،مجملفصیحی،جلد۷۳،1.
5۴خواندمیر،دستورالوزراء،۲۴8.

55مهدیفرهانیمنفرد،“جالیریانوخاندانرشیدالدین
فضلاهلل،”نشریۀمطالعاتتاریخیضمیمۀمجلۀدانشکدة
ادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسیمشهد،شمارة11

و1۲)بهاروتابستان1۳85(،1۰۰-91.
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از همه که سلغری، اتابکان وزیران برابر در را آلمظفر وزیران ریشۀ و اصل لیمبرت
اشرافبودند،مبهمارزیابيميکند.5۶بااینحال،خواجهبرهانالدینفتحاهللازوزیران
اینحکومتعالوهبرخاستگاهوزارتینسبظاهراًاصیلينیزداشتکهبهعثمانبن
عفانرسانیدهميشد.5۷نطنزيزمانوزارتاوراپسازفتحفارسوعراقگزارش
کردهاست.58عالوهبراین،پدراویعنيخواجهکمالالدینابوالمعاليازعلمايمشهور
یزدبود.حمداهللمستوفيپدروپسرراآراستهبهکماالتنفسانيدانستهکهبهنیکي
بارعیتشهرهبودند.59گفتهشدهکهبعدازقتلخواجهرشیدالدیندرمیانکساني
کهلیاقتوزارتداشتند،خواجهکمالالدینابوالمعاليشایستهترینفردبود.۶۰اوبهرغم
سرباززدنازپذیرشاینمنصبدرآنزمان،بعدهاوزارتامیرمبارزالدینمظفریرا
کار اصالت، “به امیرمبارزالدین که بود کمالالدین خواجه درگذشت از بعد پذیرفت.

وزارتبهخواجهبرهانالدینفتحاهللسپرد.”۶1

بهوزیرانصاحبنامدورانپیشميرسید، اینعصرکهنسبش ازوزیران یکيدیگر
بهاءالدینمحمودیزديازنوادگانخواجهنظامالملکطوسيبودکهاحتماالًبهوزارت
امیرمبارزالدینرسید.خواجويکرمانيدرگوهرنامهبهاصلونسبخواجهبهاءالدین

محمودیزديوتأثیرآندراموردیوانياشارهکردهاست:

نظامالملکطوسشجداعالست
شودکارنظامملکازوراست
اباعنجدوزیربنالوزیراست

ازآندردادودانشبينظیراست۶۲

بودندکهسابقۀ افرادی بهوزارترسیدند، فترت ازکسانیکهدرعصر گروهدیگری
بود. وزارت مقام به پلۀصعود دیوانيهمواره امور داشتند. وزارت دیوانیجز فعالیت
از بعد بود،۶۳ چوپانی پیرحسین امیران و ارکان از که صواب ابراهیم امیرظهیرالدین
بزرگان از بسیاری با همراه چوپانی، شیخحسن بهدست امیرپیرحسین شدن کشته

5۶لیمبرت،تاریخشیرازدرعصرحافظ،1۰۳-1۰۲.
5۷یزدی،مواهبالهی،1۳8-1۴۰؛کتبی،تاریخآلمظفر،
۴۶؛حسنی،جامعالتواریخحسنی،فیلموتیکشمارة۴۶۷.
تصحیح معینی، منتخبالتواریخ نطنزی، 58معینالدین

ژاناوبن)تهران:کتابفروشیخیام،1۳۳۶(،185.
59مستوفی،تاریخگزیده،۶۳5.

۶۰کتبی،تاریخآلمظفر،۴۶؛عقیلی،آثارالوزراء،۳۲۴.

۶1فصیحیخوافی،مجملفصیحی،جلد۶۲،1.
خواجوی خمسۀ کرمانی، خواجوی علی ۶۲محمودبن
دانشگاه )کرمان: کرمانی نیاز سعید تصحیح کرمانی،

باهنرکرمان،1۳۷۰(،۲1۰.
تاریخکرمان،تصحیح وزیریکرمانی، ۶۳احمدعلیخان
تهران، دانشگاه )تهران: پاریزی باستانی ابراهیم محمد

.188،)1۳۴۰
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حکومتبهامیرمبارزالدینپیوستوبهقولابنشهابیزديامیرظهیرالدینکه“سالها
دوستیورزیدهبود،بهوزارترسید.”۶۴حضوردردستگاهحکومتوالیاتنیزميتوانست

گذرگاهيبرايرسیدنبهوزارتباشد.

پدرامیرجمالالدینبنتاجالدینعليشروانيکهازسويامیرعليپادشاهبهسمتوزارت
دیگر نمونۀ بود.۶5 عربستان والیات بعضي برگزیدهشد،حاکم دیواني امور تمشیت و
راطیکرد. عالی ایلخانیمدارج ابوسعید اودرزمانحکومت یزدياست. سیدعضد
در۷۳۷قبهحکومتیزدرسیدوهنگامیکهامیرمبارزالدینحکومتیزدرابهدست
گرفت،بهشیرازرفت.باالخرهامیرمبارزالدینبعدازتصرففارسمقاموزارترابهاو
سپرد.۶۶یکيدیگرازوزیرانایندورهکهکارخودراازحکومتبریکشهرشروع
زماني ميکرد. حکومت ابرقوه بر آغاز در او بود. تورانشاه جاللالدین خواجه کرد،
ازخدمات و ابرقورفت به یافت،شاهشجاع استیال برشیراز کهشاهمحمودمظفری
وزارت را وي و برد باال را خواجه منزلت شاهشجاع شد. برخوردار تورانشاه خواجه
داد.۶۷خواجهتاجالدینمحمدبنعلیعراقی،وزیرامیرمبارزالدین،همابتدادرخدمت

ملکقطبالدیننیکروز،حاکمکرمان،بود.۶8

بنابرگزارشهایموجود،اجدادخواجهقوامالدینصاحبعیار،ازدیگروزیرانصاحبنام
آلمظفر،همچوناعقابخودآلمظفردرزمانفتوحاتمسلمانانبهایرانآمدهبودند.
مهمترین از که داشتند اشتغال صاحبعیاري شغل به مغول ایلخانان زمان در آنها
در۷55ق و یافت قلم نیابت در۷5۰قسمت قوامالدین بود.خواجه دولتي مناصب
بعضیمحققان بود.۶9 وزارتهمطراز با مورخان بهگفتۀ نیابتسلطنترسیدکه به
فرددیگریبانامخواجهقوامالدینحسنتمغاچیراوزیراینزماندانستهاند،۷۰حال
بود.۷1حافظ بودکهدر۷5۴ق،درگذشته اکابرحکومتآلاینجو از اینشخص آنکه
نیزبااینکهغزلهایيدرمدحاودارد،۷۲ولییاداوراماننددیگروزیرانممدوحخودبا

عناوینیکهنشاندهدسمتوزارتداشتهنیاوردهاست.

۶۴حسنی،جامعالتواریخحسنی،فیلموتیکشمارة۴۶8؛

مستوفی،تاریخگزیده،۶۳۷.
۶5حسنی،جامعالتواریخحسنی،فیلموتیکشمارة۴۶8.

۶۶مستوفیبافقی،جامعمفیدی،جلد15۲،۳.
۶۷خواندمیر،دستورالوزراء،۲۴۶.

۶8کتبی،تاریخآلمظفر،۴۴؛خواندمیر،دستورالوزراء،۲۴۶.

۶9یزدی،مواهبالهی،۲11-۲1۲؛کتبی،تاریخآلمظفر،
58؛حسنی،جامعالتواریخحسنی،فیلموتیکشمارة۴۷۶.

۷۰لیمبرت،تاریخشیرازدرعصرحافظ،1۰۲؛ستوده،تاریخ
آلمظفر،جلد۳۲۰،۲؛قاسمغنی،بحثدرآثاروافکار

واحوالحافظ)تهران:انتشاراتهرمس،1۳8۶(،۲۷1.
۷1فصیحیخوافی،مجملفصیحی،جلد18۲،1؛کتبی،

تاریخآلمظفر،۶۲؛مستوفی،تاریخگزیده،۶5۶.
کوشش به حافظ، دیوان حافظ، محمد ۷۲شمسالدین

حسینعلییوسفی)تهران:نشرروزگار،1۳81(،۴81.
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گروهيازوزیراندورةحکومتهایمحلینیزبودندکهپیشازآننشانيازحضورآنهایا
خاندانشاندروزارتیااموردیوانينبود.ازاصلونسبخواجهعبدالحيحماميتبریزي،
وزیرآلچوپان،کهپیشترنیزوزیرانوشیروان،ایلخاندستنشاندةملکاشرفبود،اطالعي
دردستنیست.۷۳وزیردیگریکهفقطناميازاودرتاریخآمدهنصیرالدینعمیدالملک

است.چنیناستخواجهضیاءالدیندادیانکهدرزمانآلمظفرمنصبوزارتداشت.۷۴

بودند.منز ازخاندانمشایخ،علماوسادات اینعصر ازوزیران آنکهتعدادی سرانجام
معتقداستکهاحتماالًاینموضوعتااندازهایبهسببگرایشخاندانهایخدمتگزار
برایبرقراریپیوندازدواجباخاندانهایمحلیبود.بهنظراو،تعلقبهنسلدانشآموختۀ
مذهبیونسلساداتویژگیمطلوبیبرایوزیرانتلقیمیشدوبهحفظآنهادربدترین
پیامدهایکشمکشهایداخلیدردیوانکمکمیکرد.۷5هرچنداینامردرخصوص
وزیراندورةفترتکاماًلصدقنمیکردوتوطئههایایندورهگریبانگیروزیرانعالمو
سیدنیزشد.خواجهمعینالدینجامي،کهگاهازاوباعنوانوزیریادشده،۷۶دربیشتر
منابعیکیازبزرگترینمشایخواکابرعلمامعرفيشدهاست.نسباوباچهارواسطهبه
شیخاالسالماحمدجامميرسید.مادراونیزدخترملکشمسالدینمحمدکهینکرت
بود.معینالدینبهفراوانیفضلودانشنیزمعروفبودوازاشرافبهشمارميرفت.۷۷
پاترکهاورااززمیندارانبزرگ،واسطۀآلکرتبابستگانجامیخویشوازمنشیان

سرشناسدانسته،بهوزارتاواشارهندارد.۷8

معینالدین پسر شاهحسن، رکنالدین علما و سادات طبقۀ به متعلق وزیران از یکی
اشرف،بود.شاهشجاعبعدازعزیمتبهیزد،رکنالدینشاهحسنراوزارتدادومصاحب
خوددرشیرازکرد.۷9سیادتیکوزیردروجاهتاوتأثیربسیارداشت.بههمینسبب،
رکنالدین داشت.”8۰ کمالحسبجمع با نسب “شرف وي که کردهاند تأکید منابع
احترامویژهايداشت،تاآنجاکهبعدهابهعلتتوطئهايکهعلیهیکيازامیرانکرده
بود،بازهکمانخفهشدتاخونشبهزمیننریزد.81وزیردیگريکهنسبسیادتداشت،

حافظابرو، ۲۳1؛ شیخاویس، تاریخ اهری، ۷۳قطبی
زبدةالتواریخ،جلد۲1۷،1.

۷۴مستوفیبافقی،جامعمفیدی،جلد15۴،۳.
۷5بئاتریسمنز،قدرتوسیاستومذهبدرایرانعهد
تیموری،ترجمۀجوادعباسی)مشهد:دانشگاهفردوسی

مشهد،1۳9۰(،1۶۲و159.
۷۶یوسفاهل،فرائدغیاثی،جلد۲9۳،1و۲۴۲؛هانس
آذر ترجمۀ جدید، قرون راه در ایران روئمر، روبرت

آهنچی)تهران:دانشگاهتهران،1۳85(،8۳.
۷۷خواندمیر،تاریخحبیبالسیر،جلد۳8۶،۳.

78Potter, The Kart Dynasty, 114. 
۷9حافظابرو،جغرافیایحافظابرو،جلد۲۴۲،۲.

8۰حسنی،جامعالتواریخحسنی،فیلموتیکشمارة5۰5؛

خواندمیر،دستورالوزراء،۲5۰.
81کتبی،تاریخآلمظفر،98.
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سیدغیاثالدینعليیزديبود.اووزیرامیرشیخابواسحاقاینجوبودوچنانکهگذشت،
مدتيبهاشتراکباشمسالدینصائنقاضيوزارترابرعهدهداشت.بعدازکشتهشدن
صائنقاضي،سیدغیاثالدینبهتنهایيوزیرآلاینجوشد.8۲باالخرهآنکهبهکاربردن

عنوان“موالنا”برایشمسالدینصائنقاضینشانازمقاممعنویوعلمیاودارد.8۳

وظایف و اختیارات وزیران در عصر فترت
دردورةحکومتهایمحلینیزهمچوندورانقبلوزیردررأساربابقلمقرارداشت.
این وزیردر اختیارات و ازوظایف راتصویري نمونههایمذکوردردستورالکاتب اگر
ادارة در وزیر او،تصمیمات نوشتۀ به بودهاست. بسیاروسیع آنها بدانیم،حیطۀ دوره
مملکت،زمینهسازيبرایقواعدملکوملتوتقریرقوانیندینودولتبود.ازسخنان
او از ازقضایايمملکت وهیچیک نميکردند تجاوز اودرمصالحمملکت وصوابدید
دشمنان، دفع و والیات محافظت کشور، امور به که مسایلي همۀ نميماند. پوشیده
اموالومتوجهاتدیوانيمربوطميشد،باوزیرونّوابوگماشتگاناودرمیانگذاشته
به ُکّتابوبیتکچیان)مأمورانمالیاتی( ميشد.نصبوعزلدیوانیان،قضات،حکام،
رأيوتصمیموزیروابستهبود.بیحکموامضاياوهیچمنصبشرعيودیوانيبهکسي

واگذارنميشدوازهمۀدرآمدهاوامورماليمطلعبود.8۴

لیمبرتدربارةمحدودةعملوزیردرایندورهتوضیحميدهدکهگرچهدرشیراِزاین
دورهمقتدرترینچهرهشخصحاکمبود،امااوکمتربرامورروزمرةشهرنظارتميکرد
وآنهارابرعهدةمأمورانيمیگذاشتکهتحتنظروزیرفعالیتميکردند.85فرمانروا
گاهيبهمناسبتهایيبهوزیراختیاراتویژهميداد.چنانکهوقتیتاجالدینمحمود
مشیريبرايخواستگاريدخترسلطاناویسروانهشد،“شاهمحمودفرمودکههرچه
خواجهتاجالدیننویسد،مهرکند.”8۶باهمیناختیاراتبيحدبودکهوزیردراینکار
برنمایندةشاهشجاعپیشيگرفت.همچنین،وزیردرغیبتسلطانیاامیروظیفهداشت
امنیتشهرراتأمینکند.در۷۴۷قوبارسیدنخبرزخميشدنامیرمبارزالدیندر
کرمانودرجنگبااوغانیان،خواجهبرهانالدیِنوزیرهمگامباشاهشجاعبرايمحافظت
شهرسوارانيبهاطرافکرمانفرستاد.همچنین،براياحتیاطشهررامحکمگردانید.8۷

8۲خواندمیر،تاریخحبیبالسیر،جلد۲8۳،۳.

دستورالوزراء، خواندمیر، 15۶؛ الهی، مواهب 8۳یزدی،
.۲۴۷-۲۴1

8۴نخجوانی،دستورالکاتب،جلد91-9۰،۲.

85لیمبرت،تاریخشیرازدرعصرحافظ،1۰۰.
8۶عقیلی،آثارالوزراء،۳۲۶-۳۲5.

سمرقندی، 19۲؛ کرمان، تاریخ کرمانی، 8۷وزیری
مطلعالسعدین،۲۲۲.
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لیمبرتنیزبراینوظیفهصحهگذاشتهاستومعتقداستکهیکيازوظایفاصلي
وزیراندرقرنهشتمباامنیتمنطقۀتحتپوششآنهامربوطمیشد.88

بود.89 وزیر عهدة بر نیز انعامات و معایش ادرارات، مراسم، چون پرداختهایي تعیین
همچنینوزیربرمأمورانيکهبرايجمعآوريمالیاتميرفتند،نظارتداشتتابیشتر
بایدهرچهگرفتهبودند، اگرآنهاخالفميکردند، ازمردمنگیرند. ازمقدارمعینشده
بازميگردانیدندیابهمستحقانميدادند.9۰دردستورالعملهاپیشبینيشدهبودکهوزیر
یکروزدرهفتهرابهاتفاقامیرانوقاضیانوائمهدردیوانمظالمبنشیندتااحوالمردم
راازمغولوتاجیکودیگرانبررسيکندوباژرفنگريدراحوالمردمدادمظلومرااز
ظالمبگیرد.درمجموع،اوبرمتصدیاناموردینيهمنظارتداشت.91چنانکهپیداست،
درعملحیطۀکاروزیربیشتربرامورمالیمتمرکزبودوبنابراینمیتوانسایرکارکردهای
بایدتوجهداشتکه منسوببهویرافرعیوگاهتشریفاتیبهشمارآورد.درضمن
آنچهدرمنابعيچوندستورالکاتب با الزاماً اختیاراتوزیر و عمليشدنهمهوظایف
آمدهیکساننبودوبستهبهشخصیتواقتداروزیرومناسباتقدرتدرهرحکومتبا
فرازونشیبهایيهمراهبود.برايمثال،وزیردرامورماليبایدمنافعامیرانوارکاندولت
رامدنظرميداشت.درغیراینصورت،سرانجاميبهترازامیرظهیرالدینابراهیمصواب،
وزیرابواسحاقاینجو،نميیافت.اوبااستفادهازاختیاراتماليخودمنافعومداخلارکان
دولترابستواینگروهکهازاینزیانماليخشمگینشدهبودند،فرديازاوباششیراز
راتطمیعکردندتاوزیررابهقتلبرساند.9۲ایننکتهميرساندکهوزیربهرغماختیارات

ماليگستردههمیشهقدرتالزمرابراياستفادهازآنهانداشت.

رابطة وزیر با نهاد قضاوت
اگرچهمنصبقضاوریاستآنیعنيقاضيالقضاتيبیشترجنبۀشرعيداشتومعموالً
جداازوزارتبود،اماگاهيوزیراننیزبهاینعرصهواردميشدند.بعضيوزیرانعالوه
بروظایفنظاميوماليریاستامورمذهبيرانیزداشتند.چنانکهاشارهشد،صاحبان
با اوقاف متولیان و ميشدند معزول و منصوب وزیر حکم و دستور با دیني مناصب
محاسباتنایبانوزیرسروکارداشتندونبایدچیزيراپوشیدهوپنهانميداشتند.9۳

88لیمبرت،تاریخشیرازدرعصرحافظ،1۰۳.
89نخجوانی،دستورالکاتب،جلد۳5۲،1.
9۰نخجوانی،دستورالکاتب،جلد۷۷،۲.

91نخجوانی،دستورالکاتب،85-8۳.

9۲فصیحیخوافی،مجملفصیحی،جلد۷۰،1؛سمرقندی،
مطلعالسعدین،۲۰۳.

9۳نخجوانی،دستورالکاتب،جلد۷۶،۲.
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الزماستتوجهشودکهدراینخصوصونیزسایراموریکهمنجربهورودوزیرانبه
قرنهشتم قلمروحکومتهایمحلی دیگرکشورداریمیشد،محدودیت عرصههای
تأثیرداشتکهگاهچیزیبیشازیکیدوایالتعصرایلخانینبود.اینمسئلهیکیاز

تفاوتهاینهادوزارتدرایندورهباسایردورههارابازمینماید.

چنینپیداستکهمنصبقضاوتوقتيبهوزیردادهميشدکهاومراحليراطيمیکرد
وازتوجهواعتمادزیادفرمانروابرخوردارمیشد.خواجهبرهانالدیندر۷۴۲قوزارت
یافتوحدوددهسالبعددر۷5۲ققاضيالقضاتممالکمظفريشد.ظاهراًبههمین

علتبودکهاوراجامعریاستیندینيودنیایيميدانستند.9۴

وزیر و امور لشكری
مشخصترینوظیفۀوزیردرحوزةنظامیتأمینمالیسپاهوترتیبسالحومهمات
دهد. تغییر را جنگ یا حاکم یک سرنوشت ميتوانست که موضوعی بود؛ لشکریان
خواجهصدرالدینمحمداناري،وزیرشاهمحمودمظفري،بهسبباخالصيکهنسبت
بهشاهشجاعداشت،وقتيکهشاهمحمودبهعزمتسخیراصفهانراهيشد،ازعلوفهو
سازوبرگسربازانولشکریانکمکرد95وبدینگونهبهسپاهشاهشجاعیاريرسانید.در
کل،نظمبخشیدنبهامیرانوامورمهمسپاهنیزازاندیشۀوزیرسرچشمهميگرفت.9۶
دریکنمونۀمشخص،درنامهايکهپادشاهبهخواجهشمسالدینوزیرنوشته،آمده
استکه“صاحباعظمخواجهشمسبایدکهبهِجّدتمامبهضبطمهماتخزانهوتدبیر
اموردیوانيوترتیبعساکرمنصورهاشتغالنمایدوچنانسازدکهچونبهوجوهخزانه
وحضورلشکریاناحتیاجافتد،مجموعمدبرومرتبباشدتابهسیورغامیشيمخصوص
شود.”9۷عالوهبراین،وزیربرمواجبامیرانواقطاعاتایشانووظایفایناقانومقربان
نقش به نیز وزیران برخی برای “امیر” عنوان از استفاده داشت.98 نظارت لشکریان و
نظامیآنهادراینعصراشارهدارد.عالوهبرامیررکنالدینکهپیشتربداناشارهشد،
با استفادهشدهاست99که بهکّرات اینعنوان از نیز برایخواجهغیاثالدینمحمد
توجهبهحضوراودرسپاهموجهمینماید.خواجويکرمانينیزدرشعريازاوباعنوان
“امیِرفلکقدِرکوکبسپاه”یادميکند1۰۰وعبیدزاکانيدرقطعهایدرمدحرکنالدین

9۴عقیلی،آثارالوزراء،۳۲5؛مستوفی،تاریخگزیده،۶۳۶.
95خواندمیر،دستورالوزراء،۲5۲.

9۶نخجوانی،دستورالکاتب،جلد81،۲.
)نسخۀ فیاالنشاء االرشاد نخجوانی، هندوشاه 9۷محمدبن
عکسیشمارة۳5۴کتابخانۀمرکزیدانشگاهتهران(،برگ۴۴.

98نخجوانی،دستورالکاتب،جلد88،۲.
99نطنزی،منتخبالتواریخ،1۷۲.

همایون، و همای کرمانی، علیخواجوی 1۰۰محمودبن
و مطالعات مؤسسۀ )تهران: عینی کمال تصحیح

تحقیقاتفرهنگیتهران،1۳۷۰(،1۲.
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عمیدالملکاوراصاحبشمشیروقلمدانستهاست:

صاحبقرانوصاحبدیوانعمیِدُملک
ايآنکههرچهکردضمیرتصوابکرد
هرمنصبيکزآصفوجمیادگارماند
بازويتوبهتیغوقلماکتسابکرد1۰1

نخستیننمونهازشرکتوزیراندرامورنظاميدردورةفترتزمانياستکهخواجه
غیاثالدینرشیديبهامیراالمرایيعليپادشاهبرايترکمخالفتباآرپاگائونرضایت
نداد.1۰۲درنتیجه،ناگزیرازنبردبااوشدوپسازشکستبهقتلرسید.1۰۳یکيدیگر
ازوزیرانایندورهکهدرزمینۀنظاميشهرتیافت،خواجهقوامالدینصاحبعیار،وزیر
شاهشجاعمظفري،است.اواغلباوقاتدرلشکرکشیهاباشاهشجاعهمراهبود.زماني
کهشاهیحیي،برادرزادةشاهشجاع،دریزدنافرمانيکرد،وزیرازسويشاهشجاعبراي
محاصرةیزدرهسپارشد.اومحاصرةیزدراباجدیتپیشبرد.راههايورودبهشهررا

بستواوضاعبرساکنانیزدسختشد.1۰۴

گاهنیزوزیررابهرسالتيميفرستادندکهجنبۀنظاميداشت.برایمثال،زمانيکه
امیرمبارزالدینمحمدشیخابواسحاقرادراصفهانمحاصرهکرد،شیخعمادالدینمحمود
راکهعنوانوزارتداشت،پیشملکاشرفچوپانیفرستادوتقاضايکمککرد.1۰5
دررویاروییملکاشرفبارقیبخانوادگیاو،امیرپیرحسینچوپانی،نیزپیوستنصائن
قاضی،وزیروشریکامارتلشکرپیرحسین،بهاوموجبپیروزیاششد.1۰۶همینوزیر
پسازآنکهبهوزارتآلاینجورسیدوازرقابتباسیدغیاثالدینعليیزديناامیدشد،
باگروهيازهزارهاوغانيوجرمایيروانۀتسخیرکرمانشد.امیرمبارزالدینبهمقابلهبا

صائنقاضيشتافت،گرچهدرجنگکشتهشد.1۰۷

ـ تمدني وزیران عصر فترت نقش فرهنگي ـ

یکیازکارکردهایتاریخیومهموزیرانایرانیاهتمامایشاندرزمینۀآبادانیکشور
وپیشبردعلم،ادبوهنربودهاست.چنانکهدربیشترمواقعمیتوانمیاناموری

انتشارات )تهران: زاکانی عبید کلیات زاکانی، 1۰1عبید
طلوع،1۳5۴(،9۶.

1۰۲خواندمیر،دستورالوزراء،۳۳۰.

1۰۳سمرقندی،مطلعالسعدین،1۲8.

1۰۴حافظابرو،زبدةالتواریخ،جلد۳5۴،1.

1۰5قطبیاهری،تاریخشیخاویس،۲۳۶-۲۳5.
1۰۶حافظابرو،زبدةالتواریخ،1۲8.

1۰۷سمرقندی،مطلعالسعدین،۲۰۷-۲۰۶.
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چونمعماری،نشرعلم،رونقاقتصادیبانهادوزارتپیوندمعناداریبرقرارکرد.جدا
ازانگیزههایوزیران،نتیجۀتوجهآنهابهایناموربرایفرهنگوتمدنایرانیچشمگیر
بود.دربسیاریاوقات،عنایتفرمانروایانبهپیشبرداینامورنیزریشهدرتأثیروزیران
برآنهاداشت.گرچهباتوجهبهمحدودیتزمانیعصرفترتونیزبیثباتیهایسیاسی،
وزیراناینعصرمجالکافیبرایفعالیتدراینعرصههارانیافتند،اماآنچهبهجامانده

قابلتوجهبهنظرمیرسد.

و عالمان با آنها مناسبات در را وزیران فرهنگیــتمدنی فعالیت عرصههای از یکی
شاعرانمیتواندید.وزیراندرمجامعوجلساتعلماحضورميیافتند.همچنین،آنها
رابهمجالسیدعوتميکردندکهخودترتیبمیدادند.بیشترینروایتدراینزمینه
رادربارةخواجهغیاثالدینمحمدرشیدیدردستداریم.ابنبزازاردبیلیازمجلسي
درعمارتجامعرشیديیادکردهکهدرآنجاخواجهغیاثالدینبااربابعلوممانند
موالنا و اخوین قطبالدین موالنا چاربردي، فخرالدین موالنا بحري، سیدبرهانالدین
عضدالدینشبانکارهمجالستداشت.1۰8اودربارةعلماسخاوتورعایتبسیاریبهخرج
میداد،بهگونهایکهتاسالهابعدحکایتاینرفتاراونقلمجالسعلمابود.ازجمله
زمانیکهشیخابواسحاقاینجودرشیرازدرمجلسیقاضیعضدالدینایجیازمتکلمین
بزرگقرنهشتمرامخاطبقراردادتامیزانرسیدگيبهاهلفضلوهنررادرروزگار
اوباابوسعیدایلخانيمقایسهکند،قاضیدرپاسخگفتکهخواجهغیاثالدینمحمد
نوابشما هرسال کهحاال کرد عنایت امالک و اسباب من به آنقدر یکنوبت در
عشرآنراسیهزاردینارحسابکرده،ازمنمیگیرند.1۰9اینروایتدرضمننشان
میدهدکهدردورةفترتنیزعنایتبهعالمانمدنظرحاکمانواحتماالًوزیرانایشان
بودهاست،گرچهنبوداخباردرخصوصپیونددیگروزرایایندورهبادانشمندانعلوم
الهیوطبیعیمیتواندنشانازکاهشارتباطآنهابایکدیگردرمقایسهبادورةایلخانی
داشتهباشد.درخصوصحمایتخواجهغیاثالدینازعالمانروایاتونمونههایمتعدد
دیگرینیزوجوددارد،اماازآنجاکهکارنامهاشدراینزمینهبیشتربهعصرایلخانی

مربوطمیشود،دراینجابههمیناندازهبسندهمیشود.

مدحوستایش باشاعراندردستاست.  فترت وزیرانعصر ارتباط از فراوانی اخبار
قرنهشتم توجهشاعران ازموضوعاتمحل یکي باستایشسالطین وزیرانهمگام

تصحیح صفوةالصفاه، ابنبزاز، اسماعیل 1۰8توکلبن
غالمرضاطباطباییمجد)تبریز:تابش،1۳۷۳(،۴۶۴.

1۰9خواندمیر،تاریخحبیبالسیر،جلد۲۲۴،۳.
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بانوازشایشانازسویوزیرانهمراهبود.عبیدزاکاني،سلمان هجریبودکهطبیعتاً
در زمینهاند. این در مشهور شاعران از کرماني خواجوي و شیرازی حافظ ساوجي،
دیدهميشود.11۰ غیاثالدینمحمد درمدحخواجه قصایدي دیوانخواجویکرمانی
زکریا شمسالدین چوپاني، ملکاشرف وزیر مسعود عزالدین مدح در نیز اشعاري او
وزیرآلجالیر،عمیدالملکوزیرابواسحاقاینجو،برهانالدینفتحاهللوتاجالدینعراقي
وزیرانمبارزالدینمحمدمظفریوشمسالدینصائنقاضيوزیرشیخابواسحاقاینجو
وامیرمبارزالدیندارد.111تنوعممدوحانشاعراناینزماندرضمننشانازآندارد
کهمرزبندیهایسیاسیمنطقهایتأثیرچندانیبرجداییفرهنگیبخشهایگوناگون

ایراننداشتهاست.

سلمانساوجيشاعردربارشیخاویسنیزکهخودخاستگاهدیوانیداشتوابتداتحت
حمایتغیاثالدینرشیدیبود،درقصایدشبارهاشمسالدینزکریا،وزیرآلجالیر،
راستودهوازجملهاورا“میر،”“خواجهشمسالحقوالدین،”“پادشاهوزیران”و“آصف
جمشیدبخت”نامیدهاست.11۲عبیدزاکانيهمبهرغمنگاهانتقادیبهروزگارقصایدي

درمدحرکنالدینعمیدالملکدارد.ازجمله

رکندینخواجهمهچاکرخورشیدغالم
کهدلومرتبۀحاتمودارادارد11۳

ابنیمینفریومدي،شاعرسربدار،بارهادردیوانخودعالءالدینمحمد،وزیرطغاتیمور،
رامدحگفتهوازويبه“عالءدولتوملت،”“وزیرمشرقومغرب”و“عالءدولتو
این با یادکردهاست.11۴قصیدهايهمدرمدحیونسدامغاني،وزیرسربداري، دین”

مطلعگفتهاست:

جاللدولتودینیونسايجهانکرم
تویيکهچونتوجوانمردچرخپیرندید115

11۰محمودبنعلیخواجویکرمانی،دیواناشعار،تصحیح
بارانی، کتابفروشی تهران: ( خوانساری سهیلی احمد

1۳۳۶(،111؛خواجویکرمانی،همایوهمایون،۲۲.
111خواجویکرمانی،دیواناشعار،۴9،۶۳،۶9،۷۶،1۲۲،

۴۳-۴۴؛خواجویکرمانی،گلونوروز،تصحیحکمال
فرهنگی، تحقیقات و مطالعات مؤسسۀ )تهران: عینی
روضةاالنوار، کرمانی، خواجوی ۲۳۲؛ و ۲8۲ ،)1۳۷۰
میراث پژوهشی مرکز )تهران: عابدی محمود تصحیح

مکتوب،1۳8۷(،11-1۰.
11۲سلمانساوجی،دیوانسلمانساوجی،اهتماممنصور

شفق)تهران:بنگاهمطبوعاتیفتحعلیشاه،1۳۳۶(،۴۴۳.
11۳عبیدزاکانی،کلیاتعبیدزاکانی،1۳۳.

11۴ابنیمین،دیواناشعار،تصحیححسینقلیباستانیراد
)تهران:انتشاراتکتابخانۀسنایی،1۳۴۴(،11۶و111.

115ابنیمین،دیواناشعار،۳۷9.
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یکيدیگرازشاعرانایندورهعطارشیرازيبودکهبهروحعطارمعروفشدهاست.او
دردیوانکوچکخودقصیدهايدرمدحقوامالدینمحمدصاحبعیار،وزیرشاهشجاع،
سرودهوويرا“خدایگانوزیران،”“وزیرشاهنشان،”“معیندینعرب”و“حاميبالد
اشعار خود دیوان در نیز عصر، شعرای سرآمد شیرازي، حافظ نامیدهاست.11۶ عجم”
فراوانیرابهستایشوزیرانيچونبرهانالدینفتحاهللوزیرامیرمبارزالدین،عمادالدین
تورانشاه جاللالدین و صاحبعیار قوامالدین خواجه شاهشیخابواسحاق، وزیر محمود،

وزیرانشاهشجاعمظفرياختصاصدادهاست.11۷

نورياژدري،سرایندةغازاننامه،نیزاثرخویشرابامدحوزیرزمانخویشبهپایانبرده
وازاوطلبیاريکردهاست:

وزیرزمانپشتتختوسپاه
خردمندوبادانشوآبوجاه

ستودهگهرازنژادبزرگ
پسندیدهدستورایرانوترک

مبارکپيورويبارأيوراد
کهداردهمازنامداراننژاد118

فرهانیمنفردباتوجهبهاینکهعبدالرزاقسمرقندیدرخاللرویدادهایسال۷۶۲قاز
فردیبانامامیرنجیبالدینیادکردهکهازسویسلطاناویسبهمقاموزارتمنصوب

شدهبود،احتمالدادهکهوزیرمنظورنوریهمینامیرنجیبالدینباشد.119

عرصۀدیگرفعالیتودرضمنخودنمایيورقابتوزیرانمشارکتآنهادرساختابنیه
واقداماتعامالمنفعهبود.یکیازپرسشهایمهمدراینزمینهوضعیتمنابعمالی
وزیراندراینگونهاموراست.عالوهبرمنابعماليحکومتکهوزیربرادارةآنهانظارت
داشتوازآنهادراینگونهاموربهرهميگرفت،شخصاونیزمعموالًازثروتمندانعصر
ازخانوادههاي ایلخانيغالباً خویشبهشمارمیآمد.وزیراندورةفترتهماننددورة
محمد غیاثالدین ميافزودند. خود ثروت بر نیز وزارت دوران در و بودند ثروتمند
رشیدیوارثباقيماندةثروتپدریبود.میزاناندوختۀاوچنانبودکهپسازقتلش،

بهکوشش 11۶عطارشیرازی،دیوانروحعطارشیرازی،
احمدکرمی)تهران:انتشاراتما،1۳۶9(،98.

11۷حافظ،دیوانحافظ،۲۶9،۳5۷،۶۷۰،۶8۲.

118نورالدیننوریاژدری،غازاننامۀمنظوم)تهران:بنیاد

موقوفاتمحمودافشاریزدی،1۳8۰(،۳۷9.
119مهدیفرهانیمنفرد،“غازاننامه:شاهنامهایازعصر
مغول،”کتابماهتاریخوجغرافی،سال۷،شمارة11-9

)تابستان1۳8۳(،۲5-۲۰.
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ازربعرشیديوخانۀوزیرآنمقدارنقودوپارچهوکاالهايگرانبهابیرونآوردندکه
بهگفتۀحافظابرو“شرحآنرامدتيمدیدباید.”1۲۰یکيدیگرازوزیرانثروتمنداین
دورهخواجهبرهانالدینبودکهبهپشتوانۀثروتخودبهوزارتامیرمبارزالدینمحمد
بااوغانیان،اوبراي مظفريرسید.بهگفتۀکتبي،دربازگشتامیرمبارزالدینازنبرد
استقبالازامیرتعدادبسیاريشترواستروظروفطالونقرهواسبابسلطنت“از
خاصۀخود”ترتیبداد.1۲1لمبتونمعتقداستباتوجهبهدسیسههایيکهوزیراندر
معرضآنقرارداشتند،چارهايجزانباشتنثروتنداشتندتادرموقعیتمقتضيازاین
ثروتعلیهرقبااستفادهکنند،هرچندبعضيوزیراننیزمقامراراهيبرايرسیدنبه

ثروتميپنداشتند.1۲۲

یکيازراههايبهکارگیریثروتوزیرانساختبناهايعمومیورفاهيمثلمسجد،
حمامومدرسهبود.غیاثالدینمحمددردورةوزارتبهتکمیلبناهايپدرومرمت
آثارربعرشیديپرداخت.1۲۳خواجهعالءالدینمحمدوزیرخراساندرآنجادستبه
آبادانیزد.اودرقصبۀفریومدشهرستانیبناکردکهبهگفتۀدولتشاهسمرقندیعمارتی
بر او ایوان،منارهوعمارتساخت.1۲۴ نیز عالیبود.خواجهعالءالدیندرمشهدالرضا
مزاراحمدجامهمعمارتوگنبديساخت.1۲5ابنیمیندریکیازاشعارخودضمن
مدحعالءالدینمحمدوزیربهبناییکهاوساختهاشارهکردهوآنرابهبهشتتشبیه
کردهاست.1۲۶امیررکنالدینصاعد،وزیرشاهیحیيمظفريدرمرکزشهریزدمدرسه
وبازاریبناکردکهبه“بازاردالالن”مشهورشد.درجنبمدرسهنیزحمامیمشهور
به منقش که ساخت مدرسهای مخزن محلۀ در همچنین، ساخت.1۲۷ وزیر حمام به
الجوردوطالودرگاهیمزینبهکاشیالوانبود.اوآبراهاشکذررابرآنجاریساخت
ومزارعوباغاتیرابرآنوقفکرد.1۲8خواجهضیاءالدیندادیانازوزیرانآلمظفردر
یزددر۷88قدر“محلۀسرپلوک”مدرسهوبازاريساخت.سیدعضدیزدی،یکیدیگر
ازوزیرانمظفری،همدریزدوتوابععماراتوباغاتبسیارداشت.قناتعضدآبادبه

سعیاوجاریشد.1۲9

1۲۰حافظابرو،ذیلجامعالتواریخ،19۶.

1۲1کتبی،تاریخآلمظفر،5۴-5۳.

1۲۲لمبتون،تداوموتحولدرتاریخمیانهایران،۴۳.
1۲۳حمداهللمستوفی،نزهةالقلوب،بهکوششمحمددبیر

سیاقی)تهران:کتابخانۀطهوری،1۳۳۶(،8۷.
محمد تصحیح تذکرةالشعرا، سمرقندی، 1۲۴دولتشاه

عباسی)تهران:انتشاراتکتابفروشیبارانی،1۳۳۷(،۳۰9.

1۲5مستوفی،نزهةالقلوب،189.
1۲۶ابنیمین،دیواناشعار،1۷۳.
1۲۷کاتب،تاریخجدیدیزد،88.

جامع بافقی، مستوفی 1۲۷؛ یزد، تاریخ 1۲8جعفری،

مفیدی،جلد15۴،۳.
جامع بافقی، مستوفی 1۲۶؛ یزد، تاریخ 1۲9جعفری،

مفیدی،جلد15۴،۳.
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این اهمیت بود. برجسته نیز فترت دورة وزیران فرهنگیــتمدنی نقش ترتیب بدین
نقشهنگامیبیشتردرکمیشودکهبهاوضاععمومیایراندرایننیمقرنکهناامنی،

رقابتوآشفتگیسیاسیازنشانههایمهمآنبود،توجهشود.

نتیجه
نیمقرنیمیانسقوطحکومتایلخانیتابرآمدنحکومتتیموریدر دورهایحدوداً
بهدنبالآنآشفتگیهای ادوارتجزیۀسیاسیو از ایراندرقرنهشتمهجرییکی
و مانده بهجا تاریخی آگاهیهای میزان بر وضع این است. اجتماعیــاقتصادی
شناخت موجب دستکم و بوده مؤثر نیز دوره این دربارة صورتگرفته پژوهشهای
کمترجنبههاییازتاریخاینعصرشدهاست.ازجملۀاینجنبههایکمترشناختهشده،
سرگذشتوزیرانووضعنهادوزارتدراینعصراست.چنانکهدرمنابعوتحقیقات
و نخستین از یکی مبنا، این بر است. نیامده دوره این وزیران از هم کاملی فهرست
مهمتریننتایجپژوهشحاضرارائهتصویریازوضعنهادوزارتدراینعصربود.دراین
چارچوب،موضوعاتیچونجایگاهنهادوزراتدرساختارقدرتسیاسیحکومتهای
محلیقرنهشتمورابطۀوزیربادیگرارکانقدرتونیزنقشفرهنگیــتمدنیوزیران

ایندورهتبیینشد.

بیثباتیهای وزارتبهرغم نهاد آنکه نخست شد. روشن موضوع چند مقاله این در
زمانهومحدودیتقلمروهایحکومتیهمچنانبهحیاتخودادامهدادوفرمانروایان
توانمندی به بادیگرحاکمانمحلی رقابت و استحکامحاکمیتخود برای اینعصر
پیوند و ایلخانی حکومت در وزارت برجستۀ جایگاه به باتوجه بودند. متکی وزیران
برمیآید چنین گوناگون زمینههای در حکومت این با محلی حکومتهای گستردة
کهتأثیرپذیریگستردةاینحکومتهاازمیراثعصرایلخانیدراینخصوصاهمیت
از نیزهمچونبسیاری اینعصر اینحال،درمجموعموقعیتوزیران با داشتهاست.
فرمانروایانشکنندهترازگذشتهبود.چنانکه،برایمثال،هیچیکنتوانستنددربرابر

قدرتونفوذامرادوامزیادیبیاورند.

نتیجۀدیگرآنکهوضعیتوزیرانایندورهازحیثمیزانقدرتونفوذتابعیازوضع
عمومیحکومتهابودوبهعواملیچونمیزاناقتدارفرمانرواوامرایسپاه،نوعنگرش
حاکمانبهجامعهوعرصههایگوناگونآنهمچونفرهنگورفاهاجتماعی،جایگاه
قدرت که بدانگونه داشت. بستگی ایشان کیاست و هوشمندی و وزیران اجتماعی
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ایران نیزدرگوشهوکنار بود،چندینوزیر سیاسیمیانچندینخاندانتقسیمشده
همزمانوجودداشتند.بااینحال،میتوانگفتدوامونفوذوزیراندرمقایسهبادورة
این در اینعصر میانحکومتهای گرچه یافت، کاهش بهگونهایمحسوس ایلخانی
زمینهتفاوتهاییوجودداشت.برایمثال،وزارتووزیراندرحکومتهایبادوامترو
دارایقلمروهایوسیعترمانندآلمظفروآلجالیرباگرایشاتفرهنگیــتمدنیمهمتر
ودرحکومتهایکمدواموبیشترنظامینظیرآلچوپانکماهمیتتربودند.درزمینۀ
تداومخانوادگیوزارتوخاستگاهاجتماعیوزیراننیزاگرچهپیوستگیهاییبادوران
وبهرغم دیگر سوی از شد. کاسته آن میزان از زمان گذشت با داشت، وجود قبل
بر عالوه گذارند. بجا زمانه بر را خود تأثیر توانستند وزیران یادشده، محدودیتهای
از آثاری نیز اجتماعیــفرهنگی زمینههای در آنها پراکندةسیاسی، نقشآفرینیهای
خودبجاگذاشتندکهگستردگیارتباطآنهاباعالمانوادیبانواقداماتآبادگرانۀایشان

ازنشانههایآناست.
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