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  نقدي بر كتاب
  انيعباس دولت در وزارت نظام
  )سلجوقيان و ويهب   آل عصر(

  *زاده سيدمحمدرحيم رباني

  چكيده
بخش هر حكومتي است. هرگاه حكومتي از يـك دسـتگاه    نظام وزارت يكي از اركان قوام

تري داشته است و دولت عباسـي نيـز از دسـتگاه     ديواني قوي برخوردار باشد، ثبات بيش
تـر   بويه و سـلجوقيان بـيش    آل ةوزارتي برخوردار بوده است كه نمود آن در دور ـ ديواني

هـا كتـاب    اند. يكـي از آن   آيد. براي تبيين نقش ديوان وزارت آثار زيادي نوشته  چشم مي به
اثر زهراني است. اين تحقيـق  ) يانو سلجوق بويه آل(عصر  عباسيان دولت در وزارت نظام

هـا حـاكي    اي درپي نقد و بررسي كتاب مذكور است و يافته  ئلهبا رويكردي تفسيري و مس
سـبك و سـياق     اما او هـم بـه   ،پردازد  است كه زهراني هرچند به اهميت نظام وزارت مي

كند و يك مدل كلي را براي سامان تحقيق طرح كرده   ن همان اطالعات را بازگو ميامتقدم
ـ    امر باعث محـدوديت  همين .براساس آن كل كتاب را تحليل كرده است و  ةهـايي در ارائ

تـر   كه به نقش خود وزيـر درمقـام يـك فـرد بـيش      تحليل بهتر شده است و درنهايت اين
  كه او را درقالب يك نظام بررسي كند. پرداخته است تا اين

  ويه، سلجوقي، زهراني.ب نظام وزارت، دولت عباسي، آل :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
 »وزير«ة كلم ترين مقامات است. هاي دولتي و باالترين و مهم دستگاهوزارت يكي از عناوين 

 دهنـده اسـت  معنـي فتوا  بـه » چيـرا وي « پهلوي است كه در اوستايي» وي چير«ة معرب واژ
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سـاالري در تـاريخ ايـران بـه دوران باسـتان       وزارت و ديـوان  ة). سـابق 78: 1380(پورداود 
توان به افرادي چون مهرنرسي وزير بهرام گـور و    گردد و از وزيران معروف ايراني مي برمي

  بزرجمهر وزير انوشيروان اشاره كرد.
 ،شـد   هم ناميده مي »وزرگ فراماتر«كه  ،اداري دولت هزارپات هاي دستگاه ةس كليأدر ر

قرار گرفته بود. هزارپات فراماتر مشاور كل پادشاه بود و مقـام و منصـب وزيـر بـزرگ در     
 ساســانيان اســت ةعكــاس همــان اختيــارات وزرگ فرامــاتر دوردوران خالفــت اعــراب ان

  ).396: 1346(دياكونوف 
ترين اركان حكومـت   حكومت عباسيان نظام وزارت از مهم ةاسالمي و در دور ةدر دور

امور مملكتي اهميـت پيـدا كـرد و     ةعباسيان، ادار ةبود. با وسعت امپراطوري اسالم در دور
ز وظايف خليفه به او واگـذار شـد. نظـام وزارت از همـان     مقام وزير باال رفت و بسياري ا

سزايي در استقرار و تثبيـت   ههاي تشكيل دولت عباسي نقش بسيار سترگ و ب نخستين سال
(از عباس سفاح  اول عباسي ةچه باعث شكوفايي و رونق دور آن .حكومت عباسيان ايفا كرد

كننـد    ياسي خلفـاي عباسـي يـاد مـي    س ةاقتدار و سلط ةعنوان دور از آن بهو تا متوكل) شد 
سياسي و اجتماعي بود كه با درايت و كارداني وزارت  ةحضور فعال ديوان وزارت در عرص

دوم  ةامـا در دور  .دسـت گيرنـد   چون برمكي و سهل توانستند زمام امـور را بـه   خانداني هم
د و غالمـان  شـ از قدرت وزرا كاسـته   ،نددكه عناصر ترك وارد دستگاه خالفت ش ،عباسي

كه حتي با اختيار خـويش خلفـا را    اي  گونه به .ندشدترك گردانندگان اصلي دربار محسوب 
ـ  .كنند  عزل و نصب مي كـه بخشـي از آن ناشـي از ضـعف نظـام       ،سـامان  هاين وضعيت ناب

هـا و    د و حكومـت يسـ رخليفـه راضـي بـه نهايـت خـويش       ةدر دور ،ساالري است ديوان
ند و ايـن اميراالمراهـا   دشـ   خودمختار اداره مـي  ةشيو لت عباسي بههاي مستقلي از دو امارت
بويـه ظهـور     كه آل ند تا اينردراني ك زماني بر دستگاه خالفت حكم ةند كه در اين فاصلبود

ها قرار  آن ةند و بغداد و دستگاه خالفت در تحت سلطدبساط اميراالمرايي را برچيو  كردند
بويه   و درنتيجه وزارت آل ،شكوفايي، گسترش و رونق پادشاهي دورة بويه  آل ةدور گرفت.

بويـه    ترين عامل اين رونـق علمـي آل    اصليكه است. با تورق در منابع متوجه خواهيم شد 
 ،. درواقعندچون صاحب بن عباد و مهلبي و غيره بود وزراي كارداني هم ديوانيان مخصوصاً

بعـد كـه    .دركـ   دسـتگاه سياسـي نيـز ايفـا مـي     در اين دوره، نظام وزارت نقش پررنگي در 
باز نقـش ديـوان وزارت در    ،دربويه متعاقب آن سقوط ك  و آل ندردك يداپ ظهورسلجوقيان 

هـاي    يكـي از دوره كه  ،الملك خواجه نظام و چون كندري كشور با حضور وزرايي هم ةادار
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نهـاد در ايـن دوره    گيـر اسـت. اقتـدار ايـن     ند، بسيار چشـم درت را رقم زاشكوه نظام وزبا
الملـك   چون خواجه نظـام  هاي زيادي داشت. دولت سلجوقي تا زماني كه وزيري هم نوسان
شـدن   اما مـرگ خواجـه و ضـعيف    ،درك با قدرت و اقتدار زيادي عمل مي بودس كار أدر ر

كـه بعـد از    اي  گونـه  بـه  گذاشـت.  نيـز ثيرات خويش را بر ساختار سياسـي  أديوان وزارت ت
د كه درنهايـت بـه   شهاي داخلي   هاي خانگي و تنش  ولت سلجوقي دچار جنگشاه، د ملك

  شد. منجر ها سقوط آن
بويه و   در عصر آل مخصوصاً و به اهميت نظام وزارت در دولت عباسي باتوجه ،بنابراين

 در وزارت نظـام هـا كتـاب    ها و مقاالت فراواني نوشته شد كه يكـي از آن   سلجوقيان، كتاب
اثر محمد مسفر زهراني است كه بـه وزارت و   )سلجوقيان و بويه آل(عصر  عباسيان دولت

رو، كتاب مذكور با خوانشي تفسيري نقد  در متن پيش .نقش آن در اين عصر پرداخته است
  .شود و بررسي مي
خلفـا نيـز   . حكومت اسالمي وسعت گرفت خالفت به عباسيان رسيد، قلمرو كه هنگامي

ايرانيان، مقام  و به تقليد از هاي اداري پرداختند  سازمان ةه توسعبراي بسط قدرت خود طبعاً ب
دسـتگاه   در وزير. نهادهاي مهم حكومت رسميت دادند عنوان يكي از منصب وزارت را به و

 وظـايف و تكـاليف خالفـت نظيـر     اختيارات تام يافت و بسـياري از  عباسيان واليت عام و
و بنـدگان،   ديوان رسائل و هاي گوناگون مالي،  لشكري، نظارت در ديوان وظايف كشوري و

  .تگرف  صالحيت مقام وزارت قرار كشوري در و ،ديوان مربوط به امور جنگي، قضايي
وزارت . »وزارت تفـويض « و» وزارت تنفيـذ «دو نوع بـود:   دوران عباسي بر وزارت در

اقـدام شخصـي    وزيـر  در اين نـوع وزارت،  .تنفيذ به اجراي دستورهاي خليفه منحصر بود
كارهاي  ةهم وزير تفويض در پيشوا بود؛ اما مردم و بينتنها پل ارتباطي  مستقلي نداشت و

عهد و نيز بركنـاري    تفويض اين اختيار، حق تعيين ولي البته بعد از. حكومتي دخالت داشت
  .ماند  به كارهايي گماشته بود براي خليفه باقي مي كه وزير آنان را  كساني

گرفـت و   كار وزيـر بـاال  . قدرت خلفا نفوذ خالفت به وزارت منتقل شد نفتيا با كاهش
مند بود خلفا  اي كه حكومت قدرت  وزارت تنفيذ تبديل به وزارت تفويض شد؛ اما در فاصله

دوران  از مشهورترين وزراي تفويض در. كردند  مي به وزرايشان واگذار كارهاي حكومتي را
اول عباسـي پـس از خالفـت،     ظ اهميت، وزارت در عصـر ازلحا. اول عباسي برامكه بودند

هايي آشكار در   بودن وزرا نشانه لحاظ حساس ترين منصب در حكومت عباسي بود و به مهم
  ).20: 1380 طقوش( گذاشتند جاي اداري بر اي سياسي اقتصادي وه  جنبه ةهم
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  معرفي كتاب .2
 از كه چنان)، ق 590 - 334( سلجوقيان و بويه آلعصر  يانعباس ةدور در وزارت نظام كتاب
 بـا  آنـان  روابـط  و وزيـران  اوضاع بررسي و وزارت رسوم و رسم يينبه تب ،پيداست نامش
لـف ايـن كتـاب محمـد مسـفر      ؤم پـردازد.   مهم تاريخي مي ةدر اين دو دور عباسي خلفاي

ادبيات دانشگاه رياض در عربستان اسـت.   ةزهراني است. وي استاديار گروه تاريخ دانشكد
را به چاپ رساند. اين كتاب  اولين نسخه از كتاب 1393 فرهنگي در سال و انتشارات علمي

صفحه در يك مقدمـه و چهـار    287 . مطالب كتاب دراست از عربي به فارسي ترجمه شده
ها به سه بخـش    راه گفتار پاياني و شش پيوست تنظيم شده است. پيوست هم بخش اصلي به

و وزراي  ،، سـلجوقيان بويـه  آلوزراي  ةترتيب در اين سـه بخـش دربـار    تقسيم شده كه به
موضوع پژوهش در  به نسبتلف ؤم ةشناسان  يافت روش سلجوقي است. ره ةعباسيان در دور

گفتـار   گفتار گنجانده شده اسـت. پـيش   كتاب آمده است كه خود در ذيل مفهوم پيش ةمقدم
اول خالفـت عباسـي،    ةگيري منصب وزيـر و رسـم وزارت در دور    ر شكلب مذكور مشتمل

ها با خلفـا و درباريـان، افـزايش قـدرت      تعيين حدود اختيارات و وظايف وزير و روابط آن
و تغييرات تاريخ وزارت در عصر سوم خالفت  ،وزرا و تركان در عصر دوم خالفت عباسي

  هاست. بويه) و تشريح آن  (آل عباسي
  :شده استر به چهار بخش تقسيم كتاب حاض

و سـلجوقيان  آل بويـه  به بررسي خالفت عباسيان در عصر امراي  ،در بخش نخست  ـ
و انحصـار قـدرت در دسـت آنـان،     آل بويه پرداخته شده است كه چگونگي پيدايش 

هاي دينـي و    اي از جلوه  شدنشان در پاره و سهيم ،سياست اين اميران با خلفاي عباسي
آوردن قدرت  دست دهد سپس به تالش سلجوقيان براي به  را شرح مي سياسي خالفت

چنين به روابط خلفا با سالطين سلجوقي در  هم .گويد  دربرابر خلفاي عباسي سخن مي
 بـين دستگي آنان، بـروز جنـگ خـانگي     وحدت سلجوقيان سپس تشتت و چند ةدور

سودجستن خلفا از  و درنهايت، ،دش منجر اميرانشان كه به گسيختگي دولت سلجوقي
  ه است.شدشان بررسي  رفته  بازيابي قدرت و نفوذ ازدست براياين اوضاع 

اختصـاص يافتـه اسـت كـه     بويـه   آل ةبخش دوم به بررسـي نظـام وزارت در دور    ـ
چگونگي سير پيشرفت و تطور تشكيالت وزارت، سپردن مقـام وزارت بـه بـيش از    

سـپس مشـهورترين    .دهد  شديد به تصاحب القاب را توضيح مي ةو عالق ،يك وزير
  است.شده مطالعه  ولت وقتگذاري د  ثير آنان در سياستأبويه و ت  وزراي آل
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بخش سوم به بررسي وزارت در عصر سلجوقيان اختصاص يافته اسـت كـه تطـور      ـ
پيدايش تشكيالتي وزارتي در آن دوره شامل مراسم تعيين وزير، حقوق و القاب وي، 

ها ميان  ثير رقابتأمنصب نايب وزير، چگونگي روابط ميان وزيران سلطان و خليفه، ت
مدهاي آن را موردبحث قرار آ سلجوق و پي پارچگي دولت آل وزراي سلجوقي بر يك

هـا   در پايان اين فصل مشهورترين وزراي عصر سلجوقي و وظايف آن ، وداده است
  كند.  را بحث مي

پيشرفت فرهنگـي و مـدني    برايو سلجوقي بويه  آلش وزاري بخش چهارم به تال  ـ
ثير آنان در تشكيالت اداري و مالي، توجـه بـه بهبـود    أهاي مذكور پرداخته و ت دولت

 و اهتمامشان بـه  ،هاي علمي و ادبي  برد نهضت اوضاع اقتصادي و نقش آنان در پيش
  كند.  هاي شهرنشيني را ذكر مي  پديده

بخش  ةگان  صفحه، مطالب فصول سه 9در  ،گفتار آمده است كه در ذيل پيش ،كتاب ةمقدم
صـفحه)،   22 صـفحه، فصـل سـوم    18 صفحه، فصل دوم 12 (فصل اول صفحه 52 اول در

ـ    20 صـفحه، فصـل دوم   28 (فصـل اول  صـفحه  48بخـش دوم در   ةمطالب فصـول دوگان
صـفحه، فصـل دوم    22(فصل اول  صفحه 49بخش سوم در  ةصفحه)، مطالب فصول دوگان

صـفحه،   12 (فصـل اول  صـفحه  37بخش چهـارم در   ةصفحه)، مطالب فصول چهارگان 27
  صفحه) توزيع شده است. 3 صفحه، فصل چهارم 14 صفحه، فصل سوم 8 فصل دوم

ع شامل پـنج بخـش منـابع نويسـنده و يـك بخـش منـابع متـرجم اسـت.          بفهرست منا
و مĤخذ خـارجي منـابع    ،مجالت عربيهاي خطي، مĤخذ كهن و جديد و نشريات و  نسخه

  يرد.گ  نويسنده را در بر مي
  

  ساالري عصر ديلمي ديوان .3
عصر خـويش   هاي هم طي سياستي متفاوت از ساير قدرت ،بعد از چيرگي بر بغدادبويه  آل
كار گرفتند. اگرچه سيستم  ساالري را به روايي خويش، ديوان خالفت براي استمرار فرمان در
هـا   در عملكـرد برخـي ديـوان    ،هاي متقارن بود برگرفته از خالفت عباسي و حكومتها  آن

  تغييراتي دادند.
دهــي  پــس از تثبيــت بنيــان حكومتشــان بــراي تســريع در ســامان آل بويــه امــراي 

عمـال  « امور مناطق مفتوحـه بـا كمـك    ةهاي ادار  ساختارهاي حكومتي و حل پيچيدگي
 دنـد كرامانيان و خلفـاي عباسـي اقتبـاس و اجـرا     ساالري را از سـ  سيستم ديوان» پارس

  ).128-29: 1368(استخري 
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بخشي  ةها به ادار هايي قرار داشت كه هريك از آن وزير در رأس ديوان ،ديلمي ةدر دور
موجـد تشـكيالت ديـواني و اداري    در آغـاز  بويـه    آل پرداختنـد.  بويه مي  از امور قلمرو آل
 ،ها دست گرفتند. اين ديوان ها و تشكيالت اداري بغداد را  ديوانبلكه كنترل  ،خاصي نبودند

ازجانـب   ،دادند شدند و تاحدودي تغيير نام مي تر مي تر يا بزرگ كه در برخي مواقع كوچك
وجـود   به ضروريات جامعه به هاي جديدي نيز باتوجه بويه اقتباس شدند و ديوان  امراي آل

 ن بـه ديـوان هزينـه و ديـوان فارسـي اشـاره كـرد       تـوا  هـا مـي   ايـن ديـوان   ةآمدند. ازجمل
فعاليـت   ةشـدن دامنـ   مرور زمان تنـوع و گسـترده   به ).370 - 369، 5ج : 1424 مسكويه  (ابن
سـاالري   ديـوان  ةدر زمينـ بويـه   آلاز نخستين تغييـرات   دنبال داشت. ها تغييراتي را به  ديوان

 و بـود  ديوانيان ساير عملكرد بر ناظر عنوان ها به  س ديوانأدر ر» واندي صاحب« اعتالي مقام
اگرچه حاكم اعمال وي را تحت نظـارت   شخص ازجمله اختيارات حاكم بود. اين انتخاب

از ميـان  ). 370 (همـان:  وزيـر بـود   ةپاي  هم واندي بدرمقام عمل و نظر صاح ،وزير قرار داد
اي بودنـد و نقـش مهمـي در     ها داراي اهميت ويـژه  برخي از آن سيس،أالت جديد هاي ديوان

اين ديوان مسـئوليت   ها بود. اين ديوان ةبويه داشتند. ديوان رسائل در زمر  سازمان اداري آل
هايي  چنين به نامه هم ،تاتباعش برعهده داش ةمكاتبات دولتي را با كلي ةنگارش و ارسال كلي

ل در حـد  ئديوان رسـا  كرد. اهميت صاحب د رسيدگي ميآم كه از اطراف و اكناف كشور مي
  ).354: 1365(فقيهي  گرفت وزير قرار مي جاي بهوزير بود و گاه 

  
  ساالري در عصر سلجوقي ديوان .4

كه ايـن   طوري به .گيري پيدا كرد گذشته تكامل چشم در مقايسه باسلجوقي  ةوزارت در دور
  در ايران دانست. ساالري تكامل ديوان ةتوان دور  دوره را مي

كـه   ،عنوان يك عنصر ثبات بر نيروهـاي مختلـف و پراكنـده    در اين دوره، نهاد وزارت به
كـرد. ايـن نهـاد بـازوي كشـوري        صورت داخلي و خارجي مشغول كار بودند، نظارت مـي  به

  شد. مي  حكومت اسالمي محسوب ةجاافتادرفت و از نهادهاي   شمار مي حكومت سلجوقي به
سلطان امور كشـوري امپراطـوري را بـه كارمنـدان ديـواني احالـه        ،سلجوقي ةدر دور

بر تشكيالت سامانيان بود كه عبـداهللا بـن احمـد     كرد. نهادهاي كشوري سلجوقي مبتني مي
هاي رايج زمان خـود مـدون كـرده بـود. در عصـر       نظام ةبا مطالع ،وزير نصر دوم ،جيهاني

 ،وزير اعظـم از ساالري قرار داشت كه   بخش ديوان ،سلجوقي دركنار نهاد درگاه يا سلطنت
شد. وظايف متصدي منصـب   ساالري تشكيل مي ديوان يو ساير اجزا ،نظر او وزراي تحت

سلجوقي، بنابه اقتدار و نفوذ شخصي كه متصدي ايـن مقـام    ةوزارت اعظم در سراسر دور
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ري چـون خواجـه   شد. ديـوان وزيـر در ايـامي كـه وزيـر مقتـد       گرديد، كم يا زياد مي مي
اصـلي مقـام وزيـر در     ةالملك در رأس آن قرار داشت كانون مهم قدرت بـود. وظيفـ    نظام
شـد: ديـوان    شد. ديوان اعلي از چهار بخش اصلي تشكيل مي امور مالي خالصه مي ةحوز

وزيـر درمقـام    .و ديـوان عـرض  ، انشا و طغرا، ديوان استيفا و زمام، ديوان اشراف ممالـك 
كننده و ناظر بر حسن اجراي وظايف هر اداره  هاي فوق نقش هماهنگ واندي ةرياست عالي

سـاالري كـه الگـوي متعـالي      عنـوان ديـوان   الملك طوسي به خواجه نظام. را برعهده داشت
دبيران ايراني اسـالمي را رهبـري    ةهاي الي يافته و آرمان سلجوقي تجلي ةساالري دور ديوان
ساالري و امور اجرايي كشور در پـيش گرفـت    ديواناي در هدايت  سياست و رويه ،كرد مي

سـاالري را از كسـاني    عنوان الگوي عمل وزراي پس از وي درآمد. وي اعضاي ديوان كه به
اصلي در  ة. حلقودندو اجتماعي برخوردار ب ،مذهبي ،كرد كه از تجانس فرهنگي  انتخاب مي

ويـژه   به ،هاي فرهنگي وي سياست شد. ساالري از خويشان و بستگان وزير تشكيل مي  ديوان
ترين  كرد. مهم  ساالري وي را تقويت مي سياست ديوان ،تأسيس نهادهاي آموزشي ةدر حوز

تـر   اسـالمي برجسـته   ةسـاالري دور  الملك، كه مقام او را دربين جريـان ديـوان   ويژگي نظام
. خواجـه  )118 :1382(قادري  دشو نويسي مربوط مي اندرزنامه ةد، به تأليفاتي در حوزكن مي

در اين اثر امور واقعي و بنيادي حكومت و ترويج سلطنت را در دستوركار خـود قـرار داده   
كشورداري خواجه تا دوران جديد تاريخ  ةهاي سياسي و روي روست كه آموزه  است. از اين

  .ساالري اين سرزمين قرار گرفت ساالران و جريان ديوان ايران مورداعتنا و پيروي ديوان
  

  نقد و بررسي اثر .5
  ميزان رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي اثر 1.5

با قواعد عمومي نگارش آشـنايي داشـته و    ،ردكه تحصيالت آكادمي دا به اين باتوجه ،مترجم
لحاظ ويرايش تخصصي باز  به. متن موردنظر را متناسب با قواعد نگارشي ترجمه كرده است

توانسته است متني را پياده كند كـه   وتاريخ داشته  ةآكادمي رشتچون مترجم تحصيالت  هم
هايي   بلكه واژه ،اللفظي استفاده نكرده است تحت ةجا باشد و از ترجم هازنظر متون تاريخي ب

  داشته باشد.  خواني ه است كه با متون تاريخي همرا برگزيد
  
  ميزان روان و رسابودن اثر 2.5

عـرب اسـت و    كه خود اصالتاً يكي اين :مزيت و برتري داردكتاب دو  ةمترجم اثر در ترجم
ي تـاريخ  اكه دكتر ؛ دوم اينيافته استو در ايران به دانشگاه راه  كردهبه ايران مهاجرت  بعداً
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 .مشكلي نداشـته باشـد   ،كه عربي است ،متن اصلي ةاين امر باعث شده كه در ترجمو دارد 
كرده اللفظي و ساده پرهيز  از زبان تحت ،است كه چون خود مترجم تاريخ خوانده ديگر اين

اي   در جايي از متن واژه تاريخ نگاشته است و تقريباً ةو متني را براساس زبان علمي در حوز
خواهـد) كـه معنـا و      تخصصـي مـي   اللفظي (جايي كه معناي اصطالحي و نوس و تحتأنام

  آيد. چشم نمي حاظ زباني را پايين بياورد بهل هسطح علمي متن ب
  

  بررسي ابعاد محتوايي اثر .6
  كل اثر نظم منطقي و انسجام مطالب در 1.6

لحاظ ساختاري در سه بخش و هر بخش به چندين فصل تقسيم شده اسـت كـه بـه     متن به
  و متني منسجم و منطقي را تاحدود زيادي نگاشته است. اند ديگر مرتبط هم
 

  فصلنظم منطقي و انسجام مطالب اثر در درون هر  2.6
ديگر و در ارتبـاط بـا كليـت اثـر      هم ةلحاظ ساختاري منسجم و در ادام مطالب هر فصل به

اما يكي از عمده نقاط ضعف و قابل انتقاد اين كتاب اين است كه نويسنده براساس  ،هستند
هاي هر بخش را براساس يك مدل چيده است و در هر فصلي كه  سامان تحقيق كلي، فصل

 اي مـدل سـاختاري   ،و عباسيان) درنظر گرفته اسـت  ،سلجوقيان بويه،  ل(آ اي  براي هر دوره
لحـاظ فـرم    پردازد كه اين به  تعريف كرده است و براساس آن به بررسي مباحث خويش مي

لحاظ محتوايي باعـث   اما به ،تر كرده است  دست متن را يك زيرا ؛رسد  نظر مي ظاهر خوب به
اي بـه اطالعـات،     در هـر دوره  را مقيد كرده كه الزامـاً شود. نويسنده خود   تقليل مباحث مي

كشـيدن   بحـث  پـذيري نويسـنده را در بـه    يا تحليل خاصي برسد و همين انعطاف ،توصيف
 اسـت هايي   هاي جديد پژوهش  تر دچار مشكل كرده است و اين يكي از آسيب مطالب بيش

زمـاني و   ةهم نه يـك دور  آن ،اثر را به كل خواهند آن  كيد دارند و ميأكه بر فرم اثر بسيار ت
  جغرافيايي و زماني تعميم دهند. ةبلكه به يك گستر ،شده قلمرو جغرافيايي خاص و تعيين

  
  ميزان اعتبار منابع از جهت علمي 3.6

و سـلجوقيان  بويـه   آلبه بحث وزارت در دولت عباسيان و عصر  اين كتاب چون مشخصاً
هـاي    و منابع ذكرشـده نيـز دوره   استشناسي كتابي بسيار مفيد   لحاظ منبع به ،پرداخته است
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و  شده چه از منابع برجسته بوده ذكر دهد و هر آن  خوبي پوشش مي موردبحث نويسنده را به
ذكـر شـده    كـرده كه اسـتفاده   اي نسخ خطي نيزنامه  مورداستفاده قرار گرفته است. در كتاب

 المنـتظم هـا را از كتـاب     ش حجم عظيمي از داده، نويسنده در ارجاعاتايناما باوجود ،است
اثـر را بـا نقـد مواجـه      جوزي گرفته است و ارجاع بيش از اندازه به يك نويسنده بعضاً  ابن

شناسي خوب براي وزارت در  نويسنده يك منبع ةولي دركل، منابع مورداستفاد ،خواهد كرد
  و بويهيان است. ،عهد عباسيان، سلجوقيان

  
  جديد براي تبيين موضوعات و موجود منابع وري از هميزان بهر 4.6
قدر كافي از منابع جديد  نويسنده بهكه  دهد نشان مي دوم در كتاب مذكور منابع دست ةمطالع

توانست متنـي را    ، ميكرد ميمطالعه و مداقه  ها را بهتر نظر من اگر آن استفاده نكرده است. به
دوم  منـابع دسـت   از اسـتفاده مهم هاي پيشين نباشد و از كاركرد  ليف كند كه تكرار نوشتهأت

نويسـنده بـا زبـان     نبودنهاي اساسي اين كتـاب آشـنا    همين پرهيز از تكرار است. از ضعف
عهـد   ةبـه منـابع جديـدي كـه دربـار     اسـت  نتوانسـته  نويسـنده  فارسي است و متعاقب آن 

چراكـه در ايـران بـه     ؛سي داشته باشدر شوند دست  ليف ميأبويه در ايران ت  سلجوقيان و آل
اند و نويسنده نتوانسـته اسـت فراتـر از      هاي موردبحث بسيار پرداخته بحث وزارت در دوره

بويـه و سـالجقه     توان گفت جاهايي كه از وزارت در عهد آل  ها چيزي را بيان كند و مي آن
شود.  ناب محسوب نمي لحاظ محتوايي زبان، متني به كند براي خوانندگان پارسي  صحبت مي

تواند كمك شاياني به شناساندن منابع   شناسي مي  فقط در بخش منبع ،طوركه اشاره شد همان
  ها داشته باشد. و استفاده از آن

  
  ميزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر 5.6

را نيز ارائه داده است كه از نقـاط قـوت    چه نقل كرده ارجاعات آن آن ةلف براي همؤم
نويسنده در ذكـر منـابع و    همين منابع و ارجاعات آن با ذكر مشخصات اثر است. كتاب

  داري خوبي كرده و بدون ارجاع مطلبي را بيان نكرده است.  ارجاعات امانت
  

  تجزيه و تحليل علمي مسئله 6.6
و  ،محتوايي، تجزيه و تحليل ةتوان بر اين كتاب گرفت در زمين  يكي از عمده نقدهايي كه مي

كه عنـوان   گونه آن ،خويش ةچراكه نويسنده در توصيف و تحليل مسئل ؛بررسي مسئله است
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لحـاظ محتـوايي بـا هـم      عنوان و متن خيلي بـه  كند، ناتوان است و اساساً  به ذهن متبادر مي
اما  ،است سجوقيان و بويه آل /عباسيان دولت در وزارت نظام سازگاري ندارند، عنوان كتاب

تـر نظـام وزارت در دوران    لـف بـيش  ؤشويد كـه م   متوجه مي ،كنيد  مطالعه ميوقتي متن را 
ـ   ةكند و در جاهايي اشار  بويه و سلجوقيان را بررسي مي   آل امـا   ،عباسـيان دارد  هكوتـاهي ب

كيد بر أهدف نويسنده كليت نظام وزارت در عهد عباسي با تكه گويد   عنوان كتاب به ما مي
دادن نظام وزارت سلطاني و  اين درحالي است كه نويسنده در ارتباط .مذكور است ةدو دور

هـايي اشـاره     دخالت نهايتش وحقوقي به اختالفات جايگاهي و  خليفه ناتوان است و بعضاً
تواند اين ارتباط نظام بويهي و سلجوقي را با دربار عباسـي تشـريح كنـد و      اما نمي ،كند  مي
رسـاند    چـه عنـوان مـي    له با آنئپردازد كه اين مس  ها مي  رهتر به وضعيت وزرا در آن دو بيش

  تاحدودي مغاير است.
لف ؤلحاظ محتوايي وارد كرد اين است كه م توان بر اين كتاب به  از ديگر نقدهايي كه مي

 ةتصويري كلي از نظام وزارت ناتوان است و در جاهايي كه دربار ةدر توصيف و ارائ اساساً
كه ما را با ساختارها و سازوكارهاي ديـوان وزارت آشـنا    تر از اين بيشكند   وزرا صحبت مي

يعني درخالل متن مباحث مربوط بـه وزارت عهـد    ،كند  تر سياست را تشريح مي بيش ،كند
چنـين در ايـن مـتن بـه      هـم  .كند  تر ما را متوجه شناخت دولت سلجوقي مي سلجوقي بيش
رين كاركردهـاي نظـام   ت كه اين يكي از مهم درحالي .ا و مردم نپرداخته استرروابط ميان وز
مردم و سلطان است كه اين بخـش ناديـده گرفتـه     ةواسط ةبر امور مالي، حلق وزارت عالوه

فردي و شخصي نگاشـته اسـت. بـدين معنـي      ةتر از جنب چنين وزرا را بيش هم .شده است
ه است نه درقالب نظـام  هاي او را درقالب شخص وزير نگاشت  اقدامات خود وزير و فعاليت
اثـر   ةدر اين كتاب ديوان وزارت تشريح نشده است و بـا مطالعـ   وزارت. براي همين اصوالً

  رسيم.  مي  هاي شخصي يك وزير  درنهايت به دانش كلي از زندگي و فعاليت
  
 طرفي علمي ميزان رعايت بي 7.6
گـري    كه توصيف اين به لف باتوجهؤهاي شخصي، م گذاري  طرفي علمي و ارزش  لحاظ بي به

هاي ارزشي خويش بكاهـد و در   تاحدود زيادي توانسته است از ميزان قضاوت ،كرده است
آميز  هاي اغراض  تازد و از واژه  هاي سني و حتي غيرمسلمانان نمي  اين كتاب بر شيعه يا فرقه

صـادر  اي  حكم اخالقي عليه كس خاصـي يـا فرقـه    برد و اصوالً  كار نمي در وصف وزرا به
كـردن از   هرچند كـه صـحبت   .لف را به جهت خاصي سوق دهدؤنكرده است تا بخواهد م

  جانبه محال است. رفي همهط ييك ب



 157  ...  عباسيان دولت در وزارت نظام كتاب بر نقدي

  اثر ةهاي نوآورانه و خالقان جنبه 8.6
لـف از منـابع جديـد و    ؤكـه م  بـه ايـن   باتوجه ،طوركه در بخش منابع توضيح داده شد همان
بازگويي و تكرار مطالب نويسندگان قبلي پرداختـه  به  و تر استفاده كرده است دوم كم دست
 ةدربـار  كه كتابي را مخصوصـاً  اين نداشته است و صرفاً اي گونه ابتكار و نوآوري هيچ ،است

ن در اچـه محققـ   آنامـا هـر   ،بـا محققـان قبلـي دارد   كمي هايي  وزارت نگاشته است تفاوت
  جا هم تكرار شده است. اند اين هايشان گفته كتاب
  
  ها و اطالعات اثر زان روزآمدي دادهمي 9.6
اول هسـتند و بنـابر خواسـت و     از منابع دسـته  قاعدتاً ،ها را اگر منابع اصلي لحاظ كنيم  داده

بـازگويي و   ،تر هم اشـاره شـد   كه پيش ،اما اطالعات اثر ،هدف هر نويسنده روزآمد هستند
از اطالعـات ايـن كتـاب    ني كـه بخواهنـد   اولي براي محقق ،تكرار اطالعات پيشينيان است

  استفاده كنند خوب و مفيد است.
  

  متن هاي فرض وهشي اثر با مباني و پيشميزان سازگاري محتواي علمي و پژ 10.6
عنوان يـك چيـزي را    ؛ديگر نيستند عنوان كتاب و متن اصلي ازنظر سازگاري مكمل هم

 ،كشاند. در عنـوان   سمت و سوي ديگري مي  متن هم ذهن را بهو كند   به ذهن متبادر مي
ولي وقتي بـه مـتن    ،را دارد تر انتظار شناخت نظام وزارت و مناسبات دروني آن ذهن بيش
هم درحـد خـود شـخص     مالي و علمي آن ل سياسي و بعضاًئتر مسا كنيد بيش  مراجعه مي

اداري؛ لـذا   رسد تـا   ل سياسي ميئبينيد و ذهن به شناخت مسا  وزير نه ديوان وزارت را مي
خـواني   هاي مطرح در متن بـا محتـواي علمـي و پژوهشـي اثـر هـم       فرض  اني و پيشمب

  چنداني ندارد.
  
  ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست كتاب 11.6
خواني چنداني ندارد  هم همها با  تر هم اشاره شد كه محتواي علمي در عنوان و سرفصل پيش

 يتنهـايي بـا قـدرت    كرده است. انگار وزير بهچه گفته است در وزير خالصه  تر هرآن و بيش
  ديواني خبري نيست. ةنظر دارد و از مجموع را تحت چيز مهماورايي ه

  .بويه و سلجوقيان) (آل عنوان: نظام وزارت در دولت عباسيان
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گونـه برداشـت    ايـن  .)99 :1393زهرانـي  (بويـه   آل ةها: نظـام وزارت در دور   سرفصل
بويـه   آل ةاما به جايگـاه ايـن ديـوان در دور    ،توضيح داده استنظام وزارت را كه شود  مي

  گويد.  پرداخته است و از خود نظام وزارت و ساختارهاي دروني و مناسبات آن نمي
اش بر شخص وزير و   دهي شده است كه تكيه  كل ساختار متن براساس موارد زير سامان

  :ستمعرفي خود او
  ؛)168 و 110صفحة ( تعيين وزير  ـ
  ؛)168 و 113 صفحة( ق وزيرحقو  ـ
  ؛)174 و 121 صفحة( لقب وزير  ـ
  .)179 و 127 صفحة( مشهورترين وزرا  ـ
  

  گيري نتيجه .7
هـا    و سـلجوقي) يافتـه  بويـه   آل(عصر  با نقد و بررسي كتاب نظام وزارت در دولت عباسي

كه نويسنده با طراحي يك مدل سامان تحقيقي به بررسي وزارت در عهد  آن است حاكي از 
 ةو سلجوقي پرداخته است. مدلي كـه طـرح آن بـراي سـه دور    بويه  آلعباسي و با تكيه بر 

 .رو نيسـت  ها و اطالعـات پـيش    گرفتن داده متمايز از هم چيزي جز تقليل و حذف و ناديده
ساختار و كـنش را دارد و بـا يـك مـدل سـامان      اي اقتضاي نوع خاصي از   چراكه هر دوره

همين باعـث شـده اسـت كـه عنـوان و       .موضوع را پوشش داد ةتحقيقي، سخت بتوان دامن
اثر دركـي از   ةخواني نداشته باشند و خواننده با مطالع لحاظ محتوايي با هم هم ها به  سرفصل

كـه بـه نظـام     ،وان كتـاب كه عن كند؛ ديگر اين  وضعيت نظام وزارت در عهد عباسي پيدا نمي
فقـط   و گويـد   چيزي از ساختارها و تشكيالت اين ديوان نمي اساساً ،وزارت پرداخته است
چـون خـود تشـكيالت     زهراني شخص وزير است. وي وزيـر را هـم   ةتوجه و موردمطالع

و كارهاي عمراني او پرداخته است و از  ،براي همين به ميزان حقوق وزير، القاب .پندارد مي
توان گفت عنوان خود كتـاب    مي ،گويد، بنابراين  بط و نسبت وزير با ديوانيان چيزي نميروا

بويـه و    كيـد بـر آل  أوزراي عهـد عباسـي بـا ت   « :گونـه باشـد   توانست اين  مشكل دارد و مي
  كنند.  خواني بهتري پيدا مي ، با اين عنوان، محتوا و عنوان هم»سلجوقيان
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