اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ :ﻣﻤﺪوح ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﻓﺮﺧﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﻮد
ﺳﯿﺎوش ﮔﻮدرزی

*

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻧﺎﭼﯿﺰ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﺎدﯾﺪهام ،دﮐﺘﺮ
اﮐﺒﺮ ﻧﺤﻮی ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪام.

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﺤﻘﻘﺎن درﺑﺎرۀ ﻣﺪاﯾﺢ دوران ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪ و ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﻤـﺪوﺣﺎن آن
ﻋﺼﺮ را ﺑﻪﮐﻤﮏ ﻣﺘﻦ اﺷﻌﺎر آن دوران و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪﺳـﺒﺐ ﻓﻘـﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﻢدﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ،ﻫﻨـﻮز ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط
ً
ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺛﺒﺎت ﺷﻮد اوﻻ ﻣﻤﺪوح ﺳﻪ ﻗﺼﯿﺪۀ
ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ )ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۱۲۲ ،۹۹ ،۸۹ﭼﺎپ دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ( ﺷـﺨﺺ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳـﯽ
ً
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ«؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﺶ از ﺗﻤـﺎم
ً
ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻇﺎﻫﺮا در درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻪ وزﯾﺮی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺧﻠﻌﺖﭘﻮﺷﯿﺪن دو
وزﯾﺮ رﺳﻤﯽ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻗﺮاﺋﻨﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻻﺑﻪﻻی ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ،
اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن وزارت و ﺗﺎرﯾﺦ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ،اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺪود ۴۰۴-۴۰۱ق ﻣﺴﺌﻮل ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﺷﻐﻞ وزارت در درﺑﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮده و ﺣﺪود ۴۰۴ق درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﻤﺪوﺣﺎن ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،وزارت در درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮی ،وﮐﯿﻞ ،وزﯾـﺮ
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ٩۹/٥/١٤ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش٩۹/٩/٣ :

* داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ دﮐﺘﺮی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانsgoodarzi@ut.ac.ir /
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 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺎرۀ ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﺪوﺣﺎن ﻓﺮﺧﯽ اﺳﺖ و در آن ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺳـﻪ
ﻗﺼﯿﺪۀ ﻓﺮﺧﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻤﺪوﺣﯽ واﺣﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﺴﺎب دو ﺗﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻤـﺪوﺣﯽ دﯾﮕـﺮ
رد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻧـﺎم ،ﻣﻨﺼـﺐ و ﻣﺨـﺪوم اﯾـﻦ ﻣﻤـﺪوح ﺗـﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐـﻪ ﻣﺂﺧـﺬ و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺎزه دﻫﺪ ،ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎب
وزﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪۀ ﺳـﻼﻃﯿﻦ ﻏﺰﻧـﻮی )ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻓﺮﺧـﯽ( ،اﺣﺘﻤـﺎﻻﺗﯽ درﺑـﺎرۀ دوران وزارت و
ﺗﺎرﯾﺦ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﻤﺪوح ﻓﺮﺧﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻪ ﻗﺼﯿﺪۀ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎره در ﭼﺎپ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 .۱ﻗﺼﯿﺪۀ  ،۸۹ﺑﻪﻣﻄﻠﻊ
ِ

دوش ﻧﺎﮔـــــــﺎه ﺑـــــــﻪﻫﻨﮕﺎم ﺳــــــــﺤﺮ

اﻧــــــﺪر آﻣــــــﺪ ز در آن ﻣــــــﺎه ﭘﺴــــــﺮ
)ﻓﺮﺧﯽ(۱۸۳ :۱۳۸۰ ،

 .۲ﻗﺼﯿﺪۀ  ،۹۹ﺑﻪﻣﻄﻠﻊ
ِ

ﮐـــﻮس ﻓـــﺮو ﮐﻮﻓـــﺖ ﻣـــﺎه روزه ﺑـــﻪﯾﮑﺒـــﺎر

روزه ﻧﻬـــﺎن ﮐـــﺮد ﻟﺸـــﮑﺮ از ﭘـــﺲ دﯾـــﻮار
)ﻫﻤﺎن(۱۹۷ :

 .۳ﻗﺼﯿﺪۀ  ،۱۲۲ﺑﻪﻣﻄﻠﻊ
ِ

ﮐــﯽ ﻧﺸــﯿﻨﯿﻢ ﻧﮕــﺎرا ﻣــﻦ و ﺗــﻮ ﻫــﺮ دو ﺑــﻪﻫﻢ

زﻟـﻒ ﺑـﻪﺧﻢ
ﮐﯽ ﻧﻬﻢ روی ﺑﺪان روی و ﺑﺪان ِ
)ﻫﻤﺎن(۲۴۲ :

 .۲ﻗﺼﯿﺪۀ  ۱۲۲در ﻣﺪح اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ،وزﯾﺮ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺴﺨﮥ ﭼﺎﭘﯽ ،ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺼـﯿﺪه درﺑـﺎرۀ ﺷـﻐﻞ و ﻣﻨﺼـﺐ ﻣﻤـﺪوح ،ﻗﺼـﯿﺪۀ
ِ
 ،۱۲۲در ﻣﺪح »اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ« اﺳﺖ:

ﺧﻮاﺟــﮥ ﺳــﯿﺪ ﺑﻮﺳــﻬﻞ ﻋﺮاﻗــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻓﻀــﻞ

ﻧــﻪ ﻋــﺮب دﯾــﺪه ﭼﻨــﻮ ﺑﺎرﺧــﺪا و ﻧــﻪ ﻋﺠــﻢ
)ﻫﻤﺎن(۲۴۲ :

درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻤﺪوح ،دﻫﺨﺪا ) :۱۳۷۷ذﯾـﻞ »اﺑﻮﺳـﻬﻞ ﻋﺮاﻗـﯽ«( ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ» :ﻣﻤـﺪوح

ّﻓﺮﺧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐـﺪام اﺑﻮﺳـﻬﻞ اﺳـﺖ« .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ،دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ
) :۱۳۸۰ﭼﻬﻞوﭘﻨﺞ( در ﻣﻘﺪﻣﮥ دﯾﻮان ،اﯾﻦ ﻣﻤـﺪوح را »از ﺑﺰرﮔـﺎن درﺑـﺎر ﻏﺰﻧـﻮی« ﺑﺮﺷـﻤﺮده

اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ :ﻣﻤﺪوح ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﻓﺮﺧﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﻮد ١١٧ /

ً
اﺳﺖ .ﯾﻮﺳﻔﯽ ) (۱۲۴ :۱۳۶۸ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را ﻋﯿﻨﺎ ﺗﮑـﺮار ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳـﻮﻟﯽ ،ﻣﺼـﺤﺢ
دﯾﻮان ﻓﺮﺧﯽ ،درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻤﺪوح ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،دو ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ دارد:
 .۱آﻧﭽﻪ دﻫﺨﺪا درﺑﺎرۀ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﻤﺪوح ﺑﻪ درﺑﺎر »ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد« ﮔﻔﺘـﻪ ،از ﻫـﯿﭻ ﺟـﺎی
ﻣﺘﻦ ﻗﺼﯿﺪه ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ او ﻗﺮﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آن را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ّ
 .۲آﻧﭽﻪ در اﻇﻬﺎرات ﻫﻤﮥ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ،وزارت اﯾﻦ ﻣﻤﺪوح ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣـﺘﻦ
ﭼﺎﭘﯽ ﻗﺼﯿﺪه اﺳﺖ.
 .۱-۲ﻣﺨﺪوم اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ

ْ
ﻣﻤﺪوح ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮده ﮐـﻪ ﻫﻮ ﯾـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ او از ﻣـﺘﻦ ﺷـﻌﺮ ﻣﻌﻠـﻮم
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺼﯿﺪه،
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ وی از ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا دﺳـﺖﮐﻢ در ﻋﻤـﺮ ّﻓﺮﺧـﯽ ﻟﻘـﺐ »ﺳـﻠﻄﺎن«
ﻣﺨﺘﺺ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺨـﺪوم اﺑﻮﺳـﻬﻞ ﻋﺮاﻗـﯽ »ﺳـﻠﻄﺎن« ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﺷـﺪه
اﺳﺖ:

آﻧﮑــﻪ زو ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﭘﯿﺸــﺘﺮ اﻧــﺪر ﻫﻤــﻪ ﻓﻀــﻞ
ﭘــﺲ از اﯾــﺰد ﺑــﻪ دوات و ﻗﻠــﻢ ّ
ﻓــﺮخ اوﺳــﺖ

ﺑــﺮ ﺳــﻠﻄﺎن ﻣﻠــﮏ ﻣﺸــﺮق ﻧﻨﻬــﺎد ﻗــﺪم...
ِ

روزی ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻠﻄﺎن و ﻫﻤـﻪ ﺧﯿـﻞ و ﺣﺸـﻢ
)ﻓﺮﺧﯽ(۲۴۲ :۱۳۸۰ ،

 .۲-۲ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻤﺪوح

در دو ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮﻟﯽ و دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ،اﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻨﺼـﺐ ﻣﻤﺪوحاﻧـﺪ،
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ:

ﭘﺲ از اﯾـﺰد ﺑـﻪ دوات و ﻗﻠـﻢ ّ
ﻓـﺮخ اوﺳـﺖ
آﺻﻒ اﺳﺖ او و ﻣﻠﮏّ ،
ﺟﻢ ﭘﯿﻤﺒﺮ ﺑـﻪﻗﯿﺎس

آری او آﺻﻒ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﻮ ﻣﻠـﮏ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟـﻢ

][۳

ﺗﺎ ﺷﻪ او را ﺑﻪ وزارت ﺑﻨﺸﺎﻧﺪهﺳﺖ ،ﺷﺪهﺳﺖ

ﺻــﺪر دﯾــﻮان ﺑــﺪو آراﺳــﺘﻪ ﭼــﻮن ﺑــﺎغ ارم

][۴

ﺑﺲ ره ﺧﻮب ﮐﻪ در ﻣﺠﻠـﺲ دﯾـﻮان ﻣﻠـﮏ

][۵

ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮔـﻮﯾﯽ :ﺑﻮﺳـﻬﻞ ،وزﯾـﺮ ﺷـﻪ ﺷـﺮق

ﺑــﻪوﺟﻮد آورد آن ﺧﻮاﺟــﮥ ﺳــﯿﺪ ز ﻋــﺪم...
ﻫﻤــﻪ ﮔﻮﯾﻨــﺪ :ﮐــﺮﯾﻢ و ﺳــﺨﯽ و ﺧﻮبﺷـ َـﯿﻢ

][۱
][۲

روزی ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻠﻄﺎن و ﻫﻤـﻪ ﺧﯿـﻞ و ﺣﺸـﻢ

)ﻓﺮﺧﯽ۲۴۵-۲۴۴ :۱۳۱۱ ،؛ (۲۴۳-۲۴۲ :۱۳۸۰
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از اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﻨﺼﺐ وزارت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗـﺮاﺋﻦ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ:
آ( ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺻﺮﯾﺢ ﮐﻪ راﻫﮕﺸﺎﺗﺮ و ﻗﻄﻌﯽﺗﺮﻧﺪ :ﻧﺨﺴـﺖ ،ﻣﻤـﺪوح ﻣﺴـﺘﻤﺮی و روزی
ﻫﻤﮥ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن و ﭼﺎﮐﺮان ﺳﻠﻄﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮده؛ ﭘـﺲ ،ﻣﻨﺼـﺒﯽ ﻣـﺎﻟﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .دوم،
ﻣﻤﺪوح در ﮐﻨﺎر »ﺟﻢ« )ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع(( »آﺻﻒ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳـﻮم ،ﻣﻤـﺪوح در »ﺻـﺪر
دﯾﻮان« ﺟﺎی داﺷﺘﻪ و رﺳـﻮم ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪهای در »ﻣﺠﻠـﺲ دﯾـﻮان ﻣﻠـﮏ« ﺑﻨﯿـﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﺪوح در درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮی ﺻﺎﺣﺐدﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺎ وﻇـﺎﯾﻒ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻮده و ﻣﻘـﺎﻣﯽ ﺷـﺒﯿﻪ
آﺻﻒ ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺎرهﻫﺎ ﺑﺮرویﻫﻢ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤـﺪوح وزﯾـﺮ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺎزﻣﺎن اداری ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﭘﻨﺞ دﯾﻮان اﺻﻠﯽ داﺷـﺘﻪ و اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ادارۀ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ در دﯾﻮان وزارت ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺑﺎﺳﻮرث.(۱۵۹-۱۵۸ :۱۳۶۳ ،

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ» ،آﺻﻒ« وزﯾﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع( داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ب( ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ ،واژهﻫﺎی »وزارت« و »وزﯾﺮ« ﮐﻪ ﺿﺒﻄﺸﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ :در ﺑﯿـﺖ
»ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮔﻮﯾﯽ «...واژۀ »وزﯾﺮ« ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ زﯾﺮا دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ،ﻧﺴـﺨﻪﺑﺪل آن را
١

در اﻗﺪم ﻧﺴﺦ ﺧﻮد )ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮥ »م«(» ٢وﮐﯿﻞ« ذﮐﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﻓﺮﺧـﯽ ۲۴۳ :۱۳۸۰ ،ﺣﺎﺷـﯿﮥ
 ،(۴اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺒﻂ »وﮐﯿﻞ« دﺷـﻮارﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺮﺗـﺮ از »وزﯾـﺮ« ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ آنﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه ﮐـﻪ »ﺷـﻪ او را ﺑـﻪ وزارت ﺑﻨﺸﺎﻧﺪهﺳـﺖ« و اﮔـﺮ واژۀ
ﻣﻮردﺑﺤﺚ )وﮐﯿﻞ  /وزﯾﺮ( در اﺻﻞ »وزﯾﺮ« ﻣﯽﺑﻮد ،ﮐﺎﺗﺒﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ »وﮐﯿـﻞ«

ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ در اﺻﻞ »وزارت  +وﮐﯿﻞ« ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺗﺒـﺎن واژۀ
دوم را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »وزﯾﺮ« ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ذﮐﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻤﺪوح ،رﻓﻊ ﺷﻮد .اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑـﯽ
از ﻧﺴﺦ ﺿﺒﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و دﺷﻮارﺗﺮ دارد ،ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ً
 .١ﻓﺎرغ از آنﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،آﺻﻒ را وزﯾﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،دﯾﮕﺮان ﮔﺎﻫﯽ وزﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺠـﺎزا
»آﺻﻒ« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ» :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ ...آﺻﻒ ﻣﻠﮏ و دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ) «...ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ.(۷ :۱۳۷۴ ،
ً
 .٢اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮ ﯾﺲ ﺳﻪﺟﻠﺪی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻧﺎم دارد ،در ۱۰۶۷ -١٠٦٦ق ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪه و ﻗﺒﻼ در ﺗﻤﻠـﮏ ﻣﺼـﺤﺢ ﺑـﻮده
اﺳﺖ )دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ :١٣٨٠ ،ﻫﻔﺪه( .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ راﺿـﯿﻪ
آﺑﺎدﯾﺎن ﻋﮑﺴﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ دارﻧﺪ ﮐﻪ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.

اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ :ﻣﻤﺪوح ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﻓﺮﺧﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﻮد ١١٩ /

 .۱-۲-۲ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎ

ً
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﻮان ّﻓﺮﺧـﯽ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺟﺪﯾﺪﻧـﺪ و ﺑـﻪﺟﺰ ﮐﻬﻦﺗـﺮﯾﻦ دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ ﮐـﻪ از ﻗـﺮن ۱۱ق
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﻗـﺮن ۱۲ق ﺑـﻪ ﺑﻌﺪﻧـﺪ )ﻧـﮏ .دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ :۱۳۸۰ ،ﻫﻔـﺪه؛
دراﯾﺘﯽ.(۳۱۱-۳۰۹/۷ :۱۳۸۹ ،
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻨﺼﺐ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ،دو واژۀ »وزﯾـﺮ« و »وزارت« در  ۲۹دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ
دﯾﻮان ﻓﺮﺧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾـﻮان ﮐـﻪ ﻋﮑـﺲ
آنﻫﺎ در وﺑﮕﺎه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﻣﺠﻠـﺲ در دﺳـﺘﺮس  ١و ﺣـﺎوی ﻣﺪﯾﺤـﮥ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻼوۀ دﯾﻮان ﻓﺮﺧﯽ در ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﮐﻪ اﻗﺪم ﻧﺴﺦ اﯾﻦ دﯾﻮان اﺳﺖ.
در  ۲۷ﻧﺴﺨﻪ از  ۲۹ﻧﺴﺨﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی »وزﯾﺮ«» ،وﮐﯿﻞ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳـﺖ و در »ﻣـﺘﻦ« ۲۴
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪﺟﺎی »وزارت«» ،وﮐﺎﻟﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،واژهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﻣـﺘﻦ و
ً
ﺣﺎﺷﯿﮥ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺿـﺒﻂ ﺷـﺪهاﻧﺪ :ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺴـﺎﻣﺪ» .۱ ،وﮐﺎﻟـﺖ +
وﮐﯿﻞ«؛ » .۲وزارت  +وﮐﯿﻞ«؛ » .۳وزارت  +وزﯾﺮ« .ﺑﺴﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺿـﺒﻂﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪﮔﯿﺮی درﺑـﺎرۀ
ﻣﻨﺼﺐ اﺑﻮﺳﻬﻞ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾـﺮا ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺻـﺮﯾﺢ ﻗﺼـﯿﺪه ﮔﻮﯾـﺎی »وزارت« او و
ِ
ﺿﺒﻂ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﻣﻘـﺎم »وﮐﺎﻟـﺖ« او ﻧـﺰد ﺳـﻠﻄﺎن اﺳـﺖ .ﭘـﺲ ،ﺑـﺮای
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺿﺒﻂﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ﻃﺒــﻖ ﺑﺤــﺚ اﻣﯿﺪﺳــﺎﻻر ) .(۵۲-۴۸ :۱۳۹۰در ﺷــﻌﺮ ﻣﻌــﺮوف ّﻓﺮﺧــﯽ )،(۱۷۵ :۱۳۸۰
»ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪ ﻧﯿﻠﮕﻮن ،«...ﺿﺒﻂ »ﺑﯿـﺪﮔﻮن« ﺑﺮﺗـﺮ از »ﻧﯿﻠﮕـﻮن« اﺳـﺖ» .ﺑﯿـﺪﮔﻮن« ﻫـﻢ ﺿـﺒﻂ
دﺷــﻮارﺗﺮی اﺳــﺖ ،ﻫــﻢ در ﺗﺮﺟﻤــﺎن اﻟﺒﻼﻏــﻪ آﻣــﺪه )رادوﯾــﺎﻧﯽ ۴۹ :۱۳۶۲ ،ﺣﺮوﻓــﯽ۱۹۳ ،
ﻓﺎﮐﺴﯿﻤﯿﻠﻪ( ﮐﻪ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ آن ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﮐﻬﻦﺗﺮ از اﻗﺪم ﻧﺴﺦ دﯾﻮان ﻓﺮﺧﯽ اﺳـﺖ .در ﯾﮑـﯽ از
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی دﯾﻮان ﻓﺮﺧﯽ )ش :۲۴۷۲ص (۱۵۰ﻧﯿﺰ »ﺑﯿﺪﮔﻮن« ﺿﺒﻂ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﭘـﺲ،
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺐ اﯾﻦ دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺨﻪای ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻬـﻦ ﻣﯽرﺳـﺪ و از ﺿـﺒﻂﻫﺎی دﺷـﻮار
ﻏﯿﺮﻓﺎﺳﺪ آن ﻧﻤﯽﺗﻮان راﺣﺖ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ،در ﻣﺪﯾﺤﮥ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺿـﺒﻂ
»وزارت  +وﮐﯿﻞ« دارد.
 .١ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﮥ  ۸۱۴۶۲۰ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻓﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺸﺖ.

 / ١٢٠آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺿﺒﻂﻫﺎی »وزارت /وﮐﺎﻟﺖ« و »وزﯾـﺮ /وﮐﯿـﻞ« را در ﻣـﺪح اﺑﻮﺳـﻬﻞ
ﻋﺮاﻗﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻧﻮﺷﺖ:
» .۱وزارت  +وﮐﯿــﻞ« در :ﻧﺴــﺨﻪای ﺑــﺎ ﻧﺴــﺒﯽ ﮐﻬــﻦ )ش :۲۴۷۲ص(۲۰۶؛ ﻣــﺘﻦ دو
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ،ش) ۴۸۹۷گ۱۱۶ر( ،ش۱۲۵ب ادﺑﯿﺎت )گ۱۰۳ر(؛ ﺣﺎﺷﯿﮥ دو دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ،
ش) ۴۷۵۹گ۱۲۳ر( ،ش) ۱۰۳۸ص (۲۵۷-۲۵۶؛
» .۲وزارت  +وزﯾـــﺮ« در :ﭼﺎپﻫـــﺎی دﯾـــﻮان؛ دو دﺳـــﺖﻧﻮﯾﺲ ،ﺷﻨﺎﺳـــﮥ ۲۱۴۵۱۳۱
)ص ،(۲۲۳ش۱۰۳ج ادﺑﯿﺎت )گ۱۷۰پ(؛
» .۳وﮐﺎﻟــﺖ  +وﮐﯿــﻞ« در  ۲۴دﺳــﺖﻧﻮﯾﺲ :ﻣﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺼــﺎﺋﺪ )گ۷۸پ(؛ ﺷــﻤﺎرهﻫﺎی
۲/۱۶۹ط )ص) ۶/۷۸۸۶ ،(۳۶۴-۳۶۳گ۲۶۸ر( ۷۵ ،ﺳـــــــــــﺮود )ص،(۳۲۷-۳۲۶
۱۸۶ﻓﯿـــﺮوز )گ۱۴۶ر() ۱۰۳۷ ،گ۱۲۹ر() ۱۰۳۸ ،ص) ۲۴۷۰ ،(۲۵۷-۲۵۶گ۱۰۵ر ،ح(،
) ۲۴۷۱گ) ۳۱۱۲ ،(۸۶ص) ۴۱۳۲ ،(۳۲۶-۳۲۵گ) ۴۷۵۹ ،(۱۵۹گ۴۹۹۳ ،(۱۲۳
)گ۱۵۴پ ،گ۱۵۵ر() ۵۰۰۷ ،ص) ۵۴۹۳ ،(۴۱۷گ۹۵ر() ۹۹۱۹ ،گ۱۴۲پ(۱۰۰۵۸ ،
)ص) ۱۱۱۲۹ ،(۲۵۲-۲۵۱گ۱۴۹پ(؛ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ) ۸۱۳۰۸۱ص۸۱۳۸۷۸ ،(۲۵۵-۲۵۴
)ص) ۸۱۹۲۴۶ ،(۳۱۹-۳۱۸ص) ۱۵۰۸۷۲۲ ،(۲۹۶-۲۹۵ص۱۵۵۸۰۳۸ ،(۲۵۱-۲۵۰
)ص) ۲۲۳۱۶۳۹ ،(۳۰۵گ.(۱۵۶
ً
ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺿﺒﻂ »وزارت  +وﮐﯿﻞ« ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ :اوﻻ ﯾﮑـﯽ از دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ّ
ﻣﺆﯾ ِـﺪ اﯾـﻦ
ً
ﺿﺒﻂَ ،ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻬﻦ دارد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺿﺒﻂ ﯾﺎدﺷﺪه دﺷﻮارﺗﺮ و ﻧﺎﻣﺄﻧﻮسﺗﺮ از ﺿﺒﻂﻫﺎی ﻣـﻮازی اﺳـﺖ
زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دارد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎن ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﺎﺗﺒـﺎن ،آوردن دو ﻣﻨﺼـﺐ »وزﯾـﺮ« )در ﻗﺼـﯿﺪه:
ْ
ﻣﻤﺪوح ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺑﻬﺎﻣﯽ در ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺼﺐ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘـﺲ،
وزارت( و »وﮐﯿﻞ« ﺑﺮای ﯾﮏ
ﯾﮑﯽ از واژهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﯾﺪ اﻏﻠﺐ »وﮐﺎﻟـﺖ  +وﮐﯿـﻞ« را و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ »وزارت  +وزﯾﺮ« را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺧﻼﺻـﻪ ،ﻫـﻢ ﮐﻬﻨﮕـﯽ ﻧﺴـﺐ ﻧﺴـﺨﻪ و ﻫـﻢ
دﺷﻮارﺗﺮی »وزارت  +وﮐﯿﻞ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺒﻂ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدﻫﺪ.
ِ
 .۲-۲-۲ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻄﻼح »وﮐﯿﻞ«

ﺑـﻮدن ﻣﻤـﺪوح دﻻﻟـﺖ دارﻧـﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺻﺮﯾﺢ ﻣﺘﻦ ﻗﺼﯿﺪه ،ﺑﺮ وزﯾـﺮ
ِ

اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ :ﻣﻤﺪوح ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﻓﺮﺧﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﻮد ١٢١ /

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺿﺒﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی »وزارت  +وﮐﯿﻞ« ﯾﺎ ﺿﺒﻂ ﻏﺎﻟﺐ »وﮐﺎﻟﺖ  +وﮐﯿـﻞ« در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﻤﺪوح »وﮐﯿﻞ« ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ِ ً
اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل دوم ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺎﺳﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﻣﻔﺎد ﻣﺘﻦ ﻗﺼﯿﺪه ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ :وﻇﺎﯾﻒ
وﮐﯿﻞ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻓﺮﺧﯽ ﻣﻤﺪوح ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻫـﺮ دو وﺻـﻒ ﺧﻮاﻧـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮ وزارت ﻣﻤﺪوح و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻـﺮﯾﺢ ﺑـﺮ وﮐﺎﻟـﺖ او
دﻻﻟﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮی» ١وﮐﯿﻞ« دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ راﯾﺞ و ﻏﺎﻟـﺐ آن ﺑـﻪﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اوﺻﺎف ﻣﻤﺪوح ﻫﻢﺧﻮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ:
در ﺳﻠﻄﺎن :٢ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ او را »ﺧﻮد ﺳﻠﻄﺎن« ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪه و »ﺑـﻪﻣﻨﺰﻟـﮥ ﻣﻌﺎوﻧـﺎن
آ( وﮐﯿﻞ ِ

وزرا و واﺳﻄﮥ ﻣﯿﺎن وزﯾﺮ و ﺷﺎه« ﺑـﻮده اﺳـﺖ؛ »ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﺮاﺟﻌـﻪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ...را ﺑـﻪ ﺳـﻠﻄﺎن«
ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ» ،از او دﺳﺘﻮر و ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ وزﯾﺮ« ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪه »و وزﯾـﺮ ﻓﺮﻣـﺎن ﮐﺘﺒـﯽ«
ﻣﯽداده اﺳﺖ )ﻣﯿﻨﻮی .(۳۲۳-۳۲۲ :۱۳۸۴ ،وﻇﯿﻔﮥ ﭼﻨﯿﻦ وﮐﯿﻠﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣـﺎﻟﯽ ر ﺑﻄـﯽ
ْ
دﯾﻮاﻧﯽ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ.
ﺻﺎﺣﺐ
داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ
ِ
ب( ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ دﯾﻮان وﮐﺎﻟﺖ :ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی »ﻣﻄﺒﺦ و ﺷﺮابﺧﺎﻧﻪ و آﺧﻮر
و ﺳﺮاﻫﺎی ﺧﺎص و ﻓﺮزﻧـﺪان و ﺣﻮاﺷـﯽ« ﻣﯽرﺳـﯿﺪه )ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠـﮏ۱۱۹ :۱۳۴۷ ،؛ ﻧﯿـﺰ ﻧـﮏ.
اﻧـﻮری (۲۱۵-۲۰۵ :[۲۵۳۵ =] (۱۳۵۵) ،و ﻋﻬـﺪهدار »ادارۀ ﮐـﺎخ ﺷـﺎﻫﯽ و ﺳﺮرﺷــﺘﻪداری
اﻣﻼک و داراﯾﯽﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه« ﺑﻮده اﺳـﺖ )ﺑﺎﺳـﻮرث .(۱۵۹ :۱۳۶۳ ،اﯾـﻦ وﻇـﺎﯾﻒ ﺑـﺎ روزی
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺮ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن و ﭼﺎﮐﺮان ﺳﻠﻄﺎن ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ِ
پ( وﮐﯿﻞ ﺧﺮج ﺳﻠﻄﺎن :ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪۀ ﺳـﻠﻄﺎن در ادارۀ ﺑﺮﺧـﯽ اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
 .١اﻟﺒﺘﻪ ،ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺻﺮﯾﺢ اﺑﻦﺧﻠﺪون )٣٠١/١ :۱۴۰۸؛ » (٤٦٣/١ :۱۳۷۵وﮐﯿـﻞ« در اﻧـﺪﻟﺲ ﻗـﺮن ۸ق اﺻـﻄﻼح
درﺑﺎری ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )اﺷﺎرۀ دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ،آﻗﺎی ﻣﺴـﻌﻮد راﺳـﺘﯽﭘﻮر(،
وﻟﯽ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﺪون ﺷﺎﻫﺪی ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﻪ درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ داد.
» .٢وﮐﯿﻞدر« ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺮوفﺗﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن وﮐﯿﻞدر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ آنﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﻠﻄﺎن
وﮐﯿﻞدر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! )ﻧﮏ .اﻧﻮری۴۵ :[۲۵۳۵ =] (١٣٥٥) ،ـ (۴۶ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.

 / ١٢٢آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ﻣﻨﺼﺐ ،ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐدﯾﻮاﻧﯽ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ّ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ دو اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ،ﻫـﺮ دو دال ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻓﺮﺧـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
»وﮐﺎﻟﺖ« و »وزارت« را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ واﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ:
 .۱ﻣﻤﺪوح ﺷﺎﻋﺮ در اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮان وزارت ﺑـﻮده ،وﻟـﯽ وﻇـﺎﯾﻒ وﮐﯿـﻞ ﺧـﺮج
ﺗﻮأﻣـﺎن ﻣﻤـﺪوح در دو
ﻣﻨﺼـﺐ
ﺳﻠﻄﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ١.در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻋﻨﻮان دو
ِ
ِ
واژۀ »وزارت« و »وﮐﯿﻞ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .۲اﺻﻄﻼح »وﮐﯿﻞ« در درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﻨﯽ وزﯾﺮ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ٢ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دورۀ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣـﺎﮐﯽ از ﮐـﺎرﺑﺮد
»وﮐﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎن« در ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﻪﺟﺎی »وزﯾﺮ« ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺷﺎم ﺗﺎ ﻗﯿﺮوان ...در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ را اﺧﺮاﺟﺎت ﺑﺮ وﮐﯿﻞ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮد ...و ﯾﮏ ﺳﺎل واﻟﯽ ﺷﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »زﯾﺖ اﻧـﺪک اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﻓﺮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻣﺴﺠﺪ را زﯾﺖ ﺣﺎر ٣ﺑﺪﻫﯿﻢ «...ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ،ﻧﻪ وزﯾﺮی .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﮥ ﺧـﺪا
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ« )ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو.(۷۲ :۱۳۳۵ ،

ً
ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎق اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ،ﻇﺎﻫﺮا »وﮐﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎن« ﻣﻌﺎدل »وزﯾﺮ« ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔـﺮ اﯾـﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻣﯽﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ در ﻗﺼـﯿﺪۀ ّ ۱۲۲ﻓﺮﺧـﯽ ،ﻧﺴـﺒﺖدادن
ﻫﻢزﻣﺎن »وﮐﺎﻟﺖ« و »وزارت« ﺑﻪ ﻣﻤﺪوح ،ﻫﯿﭻ آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآورد.
 .۳-۲ﻧﺎم ﻣﻤﺪوح

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺦ ﻟﻘﺐ »اﺑﻮﺳﻬﻞ« ﻣﺬﮐﻮر را
ً
ﺑــﻪﺟﺎی »ﻋﺮاﻗــﯽ«» ،ﻋﺮاﺑــﯽ« آوردهاﻧــﺪ ٤.اﯾــﻦ ﺗﻔــﺎوت ﺿــﺒﻂ ﺷــﯿﻮهای ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎ ﻣــﻨﻈﻢ در
 .١ﺣﺪس آﻗﺎی راﺳﺘﯽﭘﻮر.
ای
 .٢ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در :ﻧﺮماﻓﺰار درج۴؛ ﭘﯿﮑﺮۀ ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ؛ ﺗﻤﺎم ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ِ
»ﻧﻮر« ،دارای ﻣﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ۸ق .ﻣﻮارد ﺟﺴﺘﺠﻮ :وﮐﯿﻞ ،وﮐﯿﻠﯽ ،وﮐﺎﻟﺖ.
 .٣روﻏﻦ ﺷﻠﻐﻢ و ﺗﺮب.
 .٤ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻋﺮاﭘﯽ /اﻋﺮاﭘﯽ« ﺿﺒﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟـﯽ ﺑـﺮای آﺷـﻨﺎﯾﺎن ﺑـﺎ
ﺷﯿﻮۀ ﻧﮕﺎرش ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ اﺧﯿﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ »ﻋﺮاﺑﯽ« ﺧﻮاﻧﺪ.
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دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه دارد:
» .۱ﻋﺮاﻗﯽ  +وزارت« :اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﯾـﺎ ﺣﺎﺷـﯿﻪ» ،ﺗـﺎ ﺷـﻪ او را ﺑـﻪ وزارت
ﺑﻨﺸﺎﻧﺪهﺳﺖ «...دارﻧﺪ ،ﻓﺎرغ از آﻧﮑﻪ ﻣﻤﺪوح را »وﮐﯿﻞ« ﯾﺎ »وزﯾﺮ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧـﺎم او را در
ﻣﺘﻦ »ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
» .۲ﻋﺮاﺑﯽ  +وﮐﺎﻟﺖ« :اﮐﺜﺮ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ »وﮐﺎﻟـﺖ« آوردهاﻧـﺪ ،ﻟﻘـﺐ ﻣﻤـﺪوح را
»ﻋﺮاﺑﯽ« )ﯾﺎ ﻋﺮاﭘﯽ( ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﻢ ﻣـﺬﮐﻮر ﭼﻨـﺪ اﺳـﺘﺜﻨﺎ دارد؛ ﺷﻨﺎﺳـﮥ » :۸۱۳۸۷۸ﻋﺮاﻗـﯽ  +وﮐﺎﻟـﺖ«؛ ش۱۰۳ج
ادﺑﯿــﺎت» :ﻋﺮاﺑــﯽ  +وزارت«؛ ش» :۱۰۳۸ﻋﺮاﻗــﯽ  +وﮐﺎﻟــﺖ« )ﻣــﺘﻦ(» ،ﻋﺮاﺑــﯽ  +وزارت«
)ﺣﺎﺷﯿﻪ(.

ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺻﻮرت »ﻋﺮاﻗﯽ« ّ
ﻣﺮﺟﺢ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺿـﺒﻂ »وزارت  +وﮐﯿـﻞ« ﺑﺮﺗـﺮ
ً
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن ﻧﯿﺰ »ﻋﺮاﻗﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﺎﺗﺒـﺎن ،ﺑـﻪ ﻗﺮﯾﻨـﮥ
ِ
»ﻋﺮب ...ﻋﺠﻢ« در ﻣﺼﺮاع دوم» ،ﻋﺮاﻗﯽ« را »ﻋﺮاﺑﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻫﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﺪوﺣﺎن ّﻓﺮﺧﯽ »اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ« ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و »وزﯾﺮ«
ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .۳ﻗﺼﯿﺪۀ  ۸۹در ﻣﺪح اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ،ﮐﺪﺧﺪای ﺳﻠﻄﺎن
ﻗﺼﯿﺪۀ  ۸۹در ﻣﺪح ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﮐﺪﺧـــــﺪای ﻣﻠـــــﮏ ﻫﻔـــــﺖ اﻗﻠـــــﯿﻢ

ّ
ﺧﻮاﺟـــــﮥ
ﺳـــــﯿﺪ ،اﺑﻮﺳـــــﻬﻞ ﻋﻤـــــﺮ
)ﻓﺮﺧﯽ(۱۸۴ :۱۳۸۰ ،

اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻤﺪوح را ﺑﺎ »اﺑﻮﺳﻬﻞ«ﻫﺎی دﯾﮕﺮ درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮی درآﻣﯿﺨﺘﻪاﻧـﺪ،
ﺑﻪﺟﺰ دﻫﺨﺪا ) (۱۳۷۷ﮐﻪ ذﯾﻞ »اﺑﻮﺳﻬﻞ :ﻋﻤﺮ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺖ» :ﻣﻤـﺪوح ّﻓﺮﺧـﯽ .او ﯾﮑـﯽ از
رﺟﺎل درﺑﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ اﺳﺖ« .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮﻟﯽ در ﻋﻨﻮان ﻗﺼﯿﺪه ،ﻣﻤﺪوح را »اﺑﻮﺳﻬﻞ
زوزﻧﯽ دﺑﯿﺮ« ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﻓﺮﺧـﯽ .(۱۸۵ :۱۳۱۱ ،دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ ﻋﻨـﻮان ﻗﺼـﯿﺪه را »ﺑـﺎ
اﺻﻼح« از ﭼﺎپ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻤـﺪوح را »اﺑﻮﺳـﻬﻞ دﺑﯿـﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﺑـﻦ اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﻟﮑﺸــﻦ« ﺑﺮﺷــﻤﺮده )ﻓﺮﺧــﯽ ۱۸۳ :۱۳۸۰ ،ﻣــﺘﻦ ،ح۸؛ دﺑﯿﺮﺳــﯿﺎﻗﯽ :۱۳۸۰ ،ﭼﻬﻞوﭼﻬــﺎر(.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ )۱۲۳ :۱۳۶۸؛  ۱۳۸۷اﻟﻒ (۲۴۹ :ﺑﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻮﺗـﺎه ،ﻧﻈـﺮ دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ را ﺑـﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮﻟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﮥ اﺳﺘﺪﻻل اﺻﻠﯽ او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
آ( ﻗﺼﯿﺪۀ ﻣﻮردﺑﺤﺚ در ﻣﺪح »ﺧﻮاﺟﮥ ﺳﯿﺪ اﺑﻮﺳﻬﻞ« اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﻤﺖ ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ دارد« و
»ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﯿﺮی واﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ«؛ ب( ﻗﺼـﯿﺪۀ ﺷـﻤﺎرۀ  ۹۰ﭼـﺎپ دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ ﻧﯿـﺰ در ﻣـﺪح
»ﺧﻮاﺟﮥ ﺳﯿﺪ ﺑﻮﺳﻬﻞ دﺑﯿﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﺪﺧﺪای ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﺎﻻر ﺳـﭙﺎه« )ﯾﻌﻨـﯽ ﮐﺪﺧـﺪای
اﻣﯿﺮ ﯾﻮﺳﻒ( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﻓﺮﺧﯽ (۱۸۵ :۱۳۸۸ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ »ﺑﻮﺳـﻬﻞ ﻟﮑﺸـﻦ«
اﺳﺖ؛ پ( ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮﻟﯽ ﻣﻤﺪوح دو ﻗﺼﯿﺪۀ  ۸۹و  ۹۰را »ﯾﮏ ﻧﻔﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﮐـﻪ درﺳـﺖ اﺳـﺖ«
اﻣﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ و وی را »ﺑﻮﺳﻬﻞ زوزﻧﯽ« داﻧﺴﺘﻪ» ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ وﻗﺘـﯽ ﻣﻤـﺪوح
ﻗﺼﯿﺪۀ دوﻣﯽ ﮐﺪﺧﺪای ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ اﻣﯿـﺮ ﯾﻮﺳـﻒ )ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﻮﺳـﻬﻞ ﻟﮑﺸـﻦ( اﺳـﺖ ،ﻣﻤـﺪوح
ﻗﺼﯿﺪۀ اول ﻧﯿﺰ ...ﻫﻤﻮﺳﺖ«.
در ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎنﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ دﻫﺨﺪا ﻣﻤﺪوح ﻗﺼـﯿﺪۀ ﻣﻮردﺑﺤـﺚ را ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﺗـﺎزه و
ّ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺤﺤﺎن دﯾﻮان ﻫﺮﮐﺪام ﯾﮑﯽ از ﺑﻮﺳـﻬﻞﻫﺎی ﻣﺸـﻬﻮر درﺑـﺎر ﻏﺰﻧـﻪ را
ﻣﻤﺪوح ﻗﺼﯿﺪه داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﯿـﺰ
ً
ﻣﻤﺪوح را ﻓـﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﺪه داﻧﺴـﺘﻪ اﻣـﺎ دﻻﯾـﻞ او ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺳـﺖ :اوﻻ اﺷـﺘﺮاک ﻋﺒـﺎرت
»ﺧﻮاﺟﮥ ﺳﯿﺪ ﺑﻮﺳﻬﻞ« در دو ﻗﺼﯿﺪۀ  ۸۹و  ۹۰ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﺪوح اﯾـﻦ ﻗﺼـﺎﯾﺪ دﻻﻟـﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﻪ ﻟﻘﺐ »ﺧﻮاﺟﮥ ﺳﯿﺪ« ﻣﺨﺘﺺ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ »ﺑﻮﺳﻬﻞ« ﮐﻨﯿﮥ ﺷﺨﺼـﯽ
ً
واﺣﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﺎم ﻣﻤﺪوح را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و »ﺧﻮاﺟﮥ ﺳﯿﺪ ﺑﻮﺳﻬﻞ
ﻋﻤﺮ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺧﻮاﺟﮥ ﺳﯿﺪ ﺑﻮﺳﻬﻞ« آورده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﺪوح ﻗﺼﯿﺪۀ ) ۹۰ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺼـﯿﺪه
»ﺧﻮاﺟﮥ ﺳﯿﺪ ...ﺑﻮﺳﻬﻞ دﺑﯿﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه( اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺨﺶ ۳ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،ﻧﺎم ﻣﻤﺪوح ﻗﺼﯿﺪۀ » ۸۹ﻋﻤﺮ« ﺑﻮده ،وﻟـﯽ ﻧـﺎم
ﺑﻮﺳﻬﻞﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮﻟﯽ ،دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ و ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ »ﻋﻤﺮ« ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ :ﺑﻮﺳـﻬﻞ
زوزﻧﯽ »ﻣﺤﻤﺪ« ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻟﮑﺸﻦ» ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ »اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ« را ﺑﺎ اﺿـﺎﻓﮥ
ّ
ﺑﻨﻮت ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و »ﻋﻤﺮ« را ﻧﺎم ﭘﺪر »اﺑﻮﺳـﻬﻞ« ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺑﻮﺳـﻬﻞ زوزﻧـﯽ )ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﺣﺴﯿﻦ( و ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻟﮑﺸﻦ )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺳـﻪ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪﭘﯿﺮوی اﯾﺸﺎن ﻣﻤﺪوح ﻗﺼﯿﺪه را ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻟﮑﺸﻦ ﯾﺎ زوزﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺮدود اﺳﺖ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻤﺪوح ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﺤﻤﻮد )ﻧﻈﺮ دﻫﺨﺪا( از »ﻣﺘﻦ« ﻗﺼﯿﺪه ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ.
درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﺟـﺰ آنﮐـﻪ »ﮐﺪﺧـﺪای َﻣﻠـﮏ« ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه
)ﻧﮏ .اﺑﺘﺪای ﺑﺨﺶ (۳و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار »ﺳﻠﻄﺎن« ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﺧـــﺪﻣﺖ ﺳـــﻠﻄﺎن ﺑــــﺮ دﺳـــﺖ ﮔﺮﻓــــﺖ

ﺧـــﺪﻣﺖ ﺳـــﻠﻄﺎن ﺳـــﻬﻞ اﺳـــﺖ ﻣﮕـــﺮ؟
)ﻓﺮﺧﯽ(۱۸۴ :۱۳۸۰ ،

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در زﻣﺎن ّﻓﺮﺧﯽ ،ﻟﻘﺐ »ﺳﻠﻄﺎن« ﻣﺨﺘﺺ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوهّ ،ﻓﺮﺧﯽ )ﻫﻤﺎن (۳۰۵ ،۱۹۱-۱۸۹ :ﺣﺴﻨﮏ )وزﯾﺮ ﻣﺤﻤﻮد( و ﻣﯿﻤﻨﺪی )وزﯾﺮ ﻣﺤﻤﻮد و
ﮐﺪﺧـﺪاﯾﯽ
ﻣﺴﻌﻮد( را ﻧﯿﺰ »ﮐﺪﺧﺪا«ی ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﺷـﻌﺮ ّﻓﺮﺧـﯽ ،ﻣﻨﺼـﺐ
ِ
ﺳﻠﻄﺎن ﻫﻤﺎن وزارت ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ .١در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ وزﯾﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ.

 .۴ﻗﺼﯿﺪۀ  ۹۹در ﻣﺪح اﺑﻮﺳﻬﻞ ،وﮐﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎن
ﻗﺼﯿﺪۀ  ۹۹دﯾﻮان ّﻓﺮﺧﯽ )ﭼﺎپ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ( در ﻣﺪح ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺮوده ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺷـﺎﻋﺮ از او
اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﺧﻮاﺟـــﮥ ﺳـــﯿﺪ ،وﮐﯿـــﻞ ﺳـــﻠﻄﺎن ،ﺑﻮﺳـــﻬﻞ
ج

آﻧﮑــﻪ ﺑــﺪو ﺳــﻬﻞ ﮔﺸــﺖ ﮐــﺎر ﺑــﺮ اﺣــﺮار
)ﻓﺮﺧﯽ(۱۹۸ :۱۳۸۰ ،

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳــﻮﻟﯽ و دﺑﯿﺮﺳــﯿﺎﻗﯽ ،ﻣﻤــﺪوح ﻗﺼــﯿﺪه را در ﻋﻨــﻮان» ،اﺑﻮﺳــﻬﻞ دﺑﯿــﺮ« ﻧﮕﺎﺷــﺘﻪاﻧﺪ
)ﻓﺮﺧﯽ۱۹۹ :۱۳۱۱ ،؛  .(۱۹۷ :۱۳۸۰ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳـﻮﻟﯽ از ﻫﻮﯾـﺖ اﯾـﻦ ﻓـﺮد ﺳـﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘـﻪ اﻣـﺎ
دﺑﯿﺮﺳــﯿﺎﻗﯽ ) :۱۳۸۰ﭼﻬﻞوﭼﻬــﺎر( ﻗﺼــﯿﺪه را ذﯾــﻞ ﻣــﺪاﯾﺢ اﺑﻮﺳــﻬﻞ ﻟﮑﺸــﻦ آورده اﺳــﺖ و
ﯾﻮﺳــﻔﯽ ) ۱۳۸۷اﻟــﻒ ۲۵۱ ،۲۴۸ :ح (۳ﻧﯿــﺰ ﻧﻈــﺮ او را ﺑﯽﮔﻔﺘﮕــﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .دﻫﺨــﺪا
) (۱۷۰/۱ :۱۳۷۷ذﯾﻞ »اﺑﻮﺳﻬﻞ :ﻋﻤـﺮ« ﺣـﺪس زده ﮐـﻪ ﺷـﺎﯾﺪ ﻣﻤـﺪوح ﻗﺼـﯿﺪۀ  ۹۹ﻫﻤـﺎن
اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ،ﻣﻤﺪوح ﻗﺼﯿﺪۀ  ،۸۹ﺑﺎﺷﺪ.
 .١اﻧﻮری ) (۲۵۹ :[۲۵۳۵ =] ١٣٥٥ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮔـﺎه وزرای ﺳـﻼﻃﯿﻦ را ﻧﯿـﺰ ﮐﺪﺧـﺪا
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ«؛ اﻣﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺜﺎلﻫﺎی او ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آنﻫﺎ درواﻗﻊ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﺳﺖ :دﺳﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎﺻﺒﯽ ﭼﻮن وزارت ،وﻻﯾﺖﻋﻬﺪ ،ﺳﭙﻬﺴـﺎﻻری ،ﺣـﺎﺟﺒﯽ ﯾـﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ وﻻﯾﺘـﯽ از وﻻﯾـﺎت
ً
ﺳﻠﻄﺎن )ﻣﺜﻼ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ(؛ ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﯾﺎ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿـﻪ؛
ً
ﭘﯿﺸﮑﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن )ﻣﺜﻼ ﺣﺎﮐﻢ ﭼﻐﺎﻧﯿﺎن(.

 / ١٢٦آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ و ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻣﻤﺪوح ﻗﺼﯿﺪۀ  ۹۹را اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻟﮑﺸﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻟﮑﺸﻦ ،دﺑﯿﺮ و ﮐﺪﺧﺪای اﻣﯿﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑـﻮده،
ﻧﻪ »وﮐﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎن« .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺣـﺪس دﻫﺨـﺪا ﺷـﺎﯾﺪ از آﻧﺠـﺎ ﺑﺮآﻣـﺪه ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا »وﮐﯿﻠـﯽ« و
»ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ« ﺳﻠﻄﺎن را ﯾﮏ ﻣﻨﺼﺐ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎم و ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻤﺪوح دو ﻗﺼﯿﺪه
ً
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﺤﺘﻤﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﻤﺪوح ﻗﺼﯿﺪۀ » ،۱۲۲وﮐﯿﻞ ﺳـﻠﻄﺎن« )ﭼـﻪ در
ﻣﻌﻨﺎی وزﯾﺮ ،ﭼﻪ در ﻣﻌﻨﺎی وﮐﯿﻞ ﺧﺮج( ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻗﺼﯿﺪۀ  ۸۹ﻧﯿﺰ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﮐﻨﯿﮥ »اﺑﻮﺳﻬﻞ«
ً
و ﻋﻨﻮان »وﮐﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎن« ﺳﺘﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۵ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﺳﻪ ﻗﺼﯿﺪۀ ﻣﻮردﺑﺤﺚ
ِ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،در ﻗﺼﯿﺪۀ  ۱۲۲دﯾﻮان ﻓﺮﺧـﯽ )ﭼـﺎپ دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ( ﻣﻤـﺪوﺣﯽ ﺳـﺘﻮده
ً
ً
ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻻ ﮐﻨﯿﮥ »اﺑﻮﺳﻬﻞ« داﺷﺘﻪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ وزﯾﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺼﯿﺪۀ  ۸۹ﻧﯿﺰ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﻪ و ﻣﻨﺼﺐ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮاﯾﻦ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤـﺪوح ﻫـﺮ
دو ﻗﺼﯿﺪه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوه» ،ﺑﻮﺳﻬﻞ« ،ﻣﻤﺪوح ﻗﺼﯿﺪۀ » ،۱۲۲وﮐﯿﻞ« ﺳﻠﻄﺎن )ﭼﻪ در ﻣﻌﻨﺎی وزﯾـﺮ ،ﭼـﻪ در
ً
ﻣﻌﻨﺎی وﮐﯿﻞ ﺧﺮج( ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻤﺪوح ﻗﺼﯿﺪۀ  ۹۹ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿـﻪ و ﻣﻘـﺎم را
ً
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﻤﺪوح اﯾﻦ دو ﻗﺼﯿﺪه ﻫﻢ ﺷﺨﺼﯽ واﺣﺪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ
ﻣﻤﺪوح در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺼـﯿﺪۀ ّﻓﺮﺧـﯽ ﺑﻪﺷـﻤﺎرهﻫﺎی  ۹۹ ،۸۹و  ۱۲۲ﻣﻤـﺪوﺣﯽ ﻓـﺮدی واﺣـﺪ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ وزارت )و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮأﻣﺎن ،وﮐﺎﻟﺖ ﺧﺮج ﺳﻠﻄﺎن( ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻨﯿﻪ و ﻧـﺎم و ﻟﻘـﺐ اﯾـﻦ وزﯾـﺮ ﻏﺰﻧـﻮی ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﻧﺎم او »اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗـﯽ )ﯾـﺎ ﻋﺮاﺑـﯽ ]اﻋﺮاﺑـﯽ[(« اﺳـﺖ اﻣـﺎ
ْ
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻋﻤﺮ« ﻧﺎم ﺧﻮد او ﯾﺎ ﭘﺪرش )اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﯾﺎ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ( ﺑـﻮده اﺳـﺖ .از
ِ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ،ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ّﻓﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺼﯿﺪه ،اﯾﻦ ﻓﺮد »ﺧﻮاﺟﮥ ﺳﯿﺪ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺷـﺎﯾﺪ
ّ
ﻣﺨـﺘﺺ وی ﻧﺒـﻮده
او در درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﻘﺐ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل اﯾـﻦ ﻟﻘـﺐ

اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ :ﻣﻤﺪوح ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﻓﺮﺧﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﻮد ١٢٧ /

ّ ً
ً
ﻣﮑﺮرا ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ »ﺧﻮاﺟﮥ ﺳﯿﺪ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ اﺑـﻮﺑﮑﺮ ﺣﺼـﯿﺮی
اﺳﺖّ .ﻓﺮﺧﯽ
)ﻓﺮﺧﯽ ۴۵ ،۴۴ ،۲۸ :۱۳۸۰ ،و ﻣﻮارد دﯾﮕـﺮ( ،ﻋﻠـﯽ اﺳـﻔﺮاﯾﻨﯽ )ﻫﻤـﺎن ۳۵۷ ،۱۶۸ ،۲۶ :و
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ( ،اﺣﻤﺪ ﻣﯿﻤﻨﺪی )ﻫﻤﺎن ،(۲۴۰ :ﺣﺴﻨﮏ )ﻫﻤﺎن.(۱۹۴ :
 .۶ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن وزارت اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ
ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ در ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻌﯽ در زﻣﺮۀ وزرای ﻏﺰﻧﻮی
ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
درﺑﺎر ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻏﺰﻧﻮی )ﻣﺤﻤـﻮد ،ﻣﺤﻤـﺪ ،ﻣﺴـﻌﻮد( ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ﻓﺮﺧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ِ
ّ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻠﻌﺖ وزارت ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪاری ﺣـﮏ و
اﺻﻼح ،١ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺳـﻔﺮاﯾﻨﯽ؛ اﺣﻤـﺪ ﻣﯿﻤﻨـﺪی )دو ﺑـﺎر(؛ ﺣﺴـﻨﮏ؛ اﺑﻮﺳـﻬﻞ
ﺣﻤﺪوی؛ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ )ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺸﯽ۴۵-۳۹ :۱۳۶۴ ،؛ ﺑﺎﺳـﻮرث.(۶۸-۶۷ :۱۳۷۸ ،
زﻣﺎن وزارت ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ً
۴۰۱-۳۸۷ق :اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ از اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻬﺪهدار دﯾﻮان وزارت ﺑﻮد .ﻇـﺎﻫﺮا در
۴۰۱ق ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻢ ﺳﻠﻄﺎن ،ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ رﻓﺖ و در ۴۰۴ق ﻣـﺮد )ﻋﺘﺒـﯽ:۱۴۲۴ ،
۳۵۶ ،۳۵۳؛ ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ.(۳۴۰-۳۳۸ :۱۳۷۴ ،
۴۱۶-۴۰۵ق :ﻣﯿﻤﻨــﺪی ﭘــﯿﺶ از ﻋﺰﯾﻤــﺖ ﻣﺤﻤــﻮد ﺑــﻪ ﻧــﺎردﯾﻦ ،٢ﺑــﺪون آﻧﮑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ً
وزارت ﺑﯿﺎﺑــﺪ ،ﻋﻬــﺪهدار اﻣــﻮر ﺷــﺪ و در زﻣــﺎﻧﯽ ﭘــﺲ از ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺳــﻠﻄﺎن ،رﺳــﻤﺎ ﺧﻠﻌــﺖ
ً
وزارت ﭘﻮﺷﯿﺪ )ﻋﺘﺒﯽ .(۳۶۰ :۱۴۲۴ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد در ۴۰۴ق ﺑﻪ ﻧـﺎردﯾﻦ ﻟﺸـﮑﺮ ﮐﺸـﯿﺪ

 .١ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺸﯽ ﺳﺨﻨﯽ از ﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﻤﺪوی ﻧﯿﺎورده و ﺑﺎﺳﻮرث ﺑﻮﺳﻬﻞ زوزﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در رﺳﻤﯿﺖ وزارﺗﺶ ،ﻧـﺎم
ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺣﮏ و اﺻﻼح اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺲﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.
 .٢در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﻬﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ ) (۳۴۳ :۱۳۷۴اﯾﻦ واژه »ﻧﺎرﯾﻦ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺤﻤﻮد در ۴۰۰ق ﺑـﻪ ﻧـﺎرﯾﻦ ﻟﺸـﮑﺮ ﮐﺸـﯿﺪه
)اﺑﻦاﺛﯿﺮ (٣٢١/٢١ :۱۳۷۱ ،و اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ ﺧﺸﻢ ﺑﮕﯿـﺮد و ﺳـﭙﺲﺗﺮ ،وزﯾـﺮ ﺑـﻪ
ﺣﺒﺲ ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮود.

 / ١٢٨آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷
١

)اﺑﻦاﺛﯿﺮ (۳۴۹/۲۱ :۱۳۷۱ ،و در ۴۰۵ق ﺑﻪ ﻏﺰﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﮔﺮدﯾﺰی.(۳۹۵-۳۹۴ :۱۳۶۳ ،
ً
ﻣﯿﻤﻨــﺪی ﻧﻬﺎﯾﺘــﺎ در ۴۱۶ق ﻣﻌــﺰول و ﻣﺤﺒــﻮس ﺷــﺪ )ﻧــﮏ .ﺗﻘــﯽزاده ۱۱۳ :۱۳۶۲ ،ح۱؛
ﺳﯿﺪی۲۴۰-۲۳۹ :۱۳۷۱ ،؛ ﻧﺤﻮی.(۲۰۴-۲۰۰ :۱۳۹۰ ،
۴۲۱-۴۱۹ق :ﺣﺴﻨﮏ در ۴۱۹ق ﺑـﻪ وزارت رﺳـﯿﺪ )ﻋﻘﯿﻠـﯽ ٢(۱۹۱-۱۸۸ :۱۳۶۴ ،و ﺗـﺎ
ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﻮد وزﯾﺮ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ در زﻣـﺎن ﻣﺤﻤـﺪ وزارت ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ )ﻫﻤـﺎن۱۹۲ :؛
ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای.(۷۲ :۱۳۶۳ ،
۴۲۱ق :اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﻤﺪوی ﻣﺪﺗﯽ در زﻣـﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﮐﻮﺗـﺎه ﻣﺤﻤـﺪ وزارت ﮐـﺮد )ﺑﯿﻬﻘـﯽ،
 .(۳۸۳/۱ :۱۳۸۸ﻧﺎﺻـــﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺸـــﯽ ) (۴۵-۳۹ :۱۳۶۴و ﻋﻘﯿﻠـــﯽ)(۱۹۳-۱۵۰ :۱۳۶۴
ﺣﻤﺪوی را ﺟﺰو وزرای ﻏﺰﻧﻮی ﻧﺸﻤﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﻬﻘﯽ ) (۳۸۳/۱ :۱۳۸۸ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ
ً
ﺑﻮدن ﺑﻪ زﻣﺎن وﻗﺎﯾﻊ ،ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮی اﺳﺖ ،ﺻﺮﯾﺤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻤﺪوی »ﺑﻪ روزﮔﺎر اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤـﺪ...
ً
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻊ اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ در ّ ۳
ﺷـﻮال
وزارت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻠﻌﺖ وزارت ﭘﻮﺷﯿﺪه« .وزارت ﺑﻮﺳﻬﻞ
۴۲۱ق )ﺑﯿﻬﻘﯽ (۱/۱ :۱۳۸۸ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺣﻤﺪوی ﭼﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤـﺪ وزﯾـﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وزارت ﺣﺴﻨﮏ در آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ وزارت ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﻔﮥ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو وزارت ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
۴۲۴-۴۲۲ق :ﻣﯿﻤﻨﺪی در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻌﻮد ،از ﺣـﺒﺲ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓـﺖ و از اواﯾـﻞ ﺻـﻔﺮ
۴۲۲ق )ﺑﯿﻬﻘﯽ (۱۴۵-۱۴۴/۱ :۱۳۸۸ ،ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ۲۵ ،ﻣﺤﺮم ۴۲۴ق )ﻫﻤﺎن (۳۴۹/۱ :ﺑـﺎز
وزارت ﮐﺮد.
ً
ً
 .١در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺎل ۴۰۱ق )ﻣـﺜﻼ ﻧـﮏ .ﯾﻮﺳـﻔﯽ (۱۰۲ :۱۳۶۸ ،و در ﺑﻌﻀـﯽ دﯾﮕـﺮ ۴۰۴ق )ﻣـﺜﻼ ﻧـﮏ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ ۱۳۸۷ ،ب۷۹ ،۷۵ :؛ ﺳﯿﺪی (۲۱۲ :۱۳۷۱ ،ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ
ﺗﻘﺮر ...ﻣﯿﻤﻨﺪی ﺑـﻪ رﺗﺒـﮥ وزارت« داﻧﺴـﺘﻪ
آﻧﭽﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪ ،ﻧﺎﻇﻢ ) (۲۱۳ :۱۳۷۸ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ۴۰۵ ،ق را ﺳﺎل » ِ
ً
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺘﺒﯽ )ش :۷۰۱۸گ۸۱ر( ،زﻣﺎن ﺧﻠﻌﺖﭘﻮﺷﯽ ﻣﯿﻤﻨـﺪی ﺻـﺮﯾﺤﺎ ۴۰۵ق
زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از وﻗﺎﯾﻊ )اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از وزارت ﯾـﺎﻓﺘﻦ
ذﮐﺮ ﺷﺪه و در دﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ دﯾﮕﺮ )ﻋﺘﺒﯽ ،ش :۵۷۶۷گ۲۰۳پ(ِ ،

ﻣﯿﻤﻨﺪی( ۴۰۵ق آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﭼﺎپ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻬﺎدی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )ﻋﺘﺒﯽ.(۵۲۷ :۱۳۸۷ ،

 .٢ﻧﺤﻮی ) ۲۱۶ :۱۳۹۰ﯾﺎدداﺷﺖ (۲ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ،درﺳﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ :ﻣﻤﺪوح ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﻓﺮﺧﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﻮد ١٢٩ /

۴۳۲-۴۲۴ق :اﺣﻤـــﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺼـــﻤﺪ ﺗﻨﻬـــﺎ ﺻـــﺪ روز ﺑﻌـــﺪ از ﻓـــﻮت ﻣﯿﻤﻨـــﺪی ،در
 ۶ﺟﻤﺎدیاﻻوﻟﯽ ۴۲۴ق ﺧﻠﻌﺖ وزارت ﭘﻮﺷﯿﺪ )ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن (۳۵۹ :و ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻣﺴﻌﻮد در اﯾـﻦ
ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎﻧﺪ.
 .۱-۶ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ

ﭼﻨﺎنﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ ،در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻏﺰﻧﻮی ،ﻣﯿﺎن وزارتﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ۴۰۱ :ق ﺗﺎ ۴۰۵ق )ﺣﺒﺲ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ ﺗﺎ ﺧﻠﻌﺖﭘﻮﺷﯽ ﻣﯿﻤﻨﺪی(؛ ۴۱۶ق ﺗـﺎ ۴۱۹ق
)ﻋﺰل ﻣﯿﻤﻨﺪی ﺗﺎ ﺧﻠﻌﺖ ﭘﻮﺷﯽ ﺣﺴﻨﮏ(؛ ّ
ﺷﻮال ۴۲۱ق ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ۴۲۲ق )ﺧﻠﻊ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤـﺪ
ﺗﺎ ﺧﻠﻌﺖﭘﻮﺷﯽ دوﺑﺎرۀ ﻣﯿﻤﻨﺪی(.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺰﻧﻮی ﻣﺨﺎرج ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ )ﺑﺎﺳﻮرث (۶۲ :۱۳۷۸ ،و ﺑﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ آن،
ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻞ ﻗﻠﻤﺮو را ﺑﮕﺮداﻧﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻻزم را ﺑـﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺰاﻧﻪ دﻫﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﮐﻪ ﻣﺴﻨﺪ وزارت داﺷﺖ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺣﮑﻮﻣﺖ
ً
ً
دﭼﺎر ﺧﻠﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﺎ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی رﺳﻤﺎ ﺧﻠﻌﺖ وزارت ﺑﭙﻮﺷﺪ ﮐﺴﯽ
ً
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽداد .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﻣﺘﻦﻫﺎی
ﮐﻬﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن دو ﮔﻮﻧﻪ »وزارت« داﺷـﺘﻪاﻧﺪ .۱ :وزارت رﺳـﻤﯽ ﮐـﻪ
ً
اﮐﯿﺪا ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن و ﺧﻠﻌﺖﭘﻮﺷﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده )ﻧـﮏ .ﺑﯿﻬﻘـﯽ:۱۳۸۸ ،
ً
 (۱۴۳-۱۴۲/۱زﯾﺮا ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وزارت ﮐﺴﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺷـﺪ ،ﭘـﯿﺶ از اﺟـﺮای آن آداب ،رﺳـﻤﺎ
وزﯾﺮ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪ )ﻧـﮏ .ﺑﯿﻬﻘـﯽ۴۷۷ :[۲۵۳۶=] ۱۳۵۶ ،؛ (۳۵۹/۱ :۱۳۸۸؛  .۲وزارت
ّ
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ وزﯾﺮ رﺳﻤﯽ ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻣـﻮﻗﺘﯽ ﺑـﻮده
ّ
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻮﻗـﺖ در ﮐﺘـﺐ ﺗـﺎرﯾﺦ وزارت ﺛﺒـﺖ ﻧﻤﯽﺷـﺪه اﺳـﺖ.
اﺳﺖ .ﻧﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن
ِ
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ از وزرای ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .۲-۶وزارت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
 .۱-۲-۶ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺎ وزارت دوﺑﺎرۀ ﻣﯿﻤﻨﺪی ) ّ
ﺷﻮال ۴۲۱ق ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ۴۲۲ق(

از ﻧﯿﻤﮥ ذیاﻟﻘﻌﺪه ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ذیاﻟﺤﺠﮥ ۴۲۱ق ،در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد از ﻫﺮات ﺑﻪ ﺑﻠﺦ» ،ﺷﻐﻞ وزارت

 / ١٣٠آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﺑﻠﺨﯽ ﻣﯽراﻧﺪ« )ﺑﯿﻬﻘﯽ .(۸۲ ،۷۲/۱ :۱۳۸۸ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﺑﺮ ﻫﻤـﯿﻦ ﺷـﻐﻞ

ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﺑﻮﺳﻬﻞ زوزﻧﯽ ١در اﺑﺘﺪای ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻣﺴـﻌﻮد ﭼﻨـﺎن ﺗﻤﺸـﯿﺖ اﻣـﻮر

ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﻌﻮد را از وزﯾﺮی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه
ً
ﺷﺒﻪوزﯾﺮ ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻧﺰد ﻣﺴﻌﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده )ﻣﺜﻼ :ﻫﻤﺎن (۳۱۶ ،۱۴۰-۱۳۹ ،۸۲ ،۲۲/۱ :و ﯾـﮏ
ﺑﺎر ﻫﻢ او را »وزﯾﺮ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(۵۵/۱ :ﺑـﻪﻋﻼوه ،ﻣﻨـﻮﭼﻬﺮی ﻗﺼـﯿﺪهای در ﻣـﺪح
»وزﯾﺮ«ی ﻏﺰﻧﻮی دارد )اﻻ ﯾﺎ ﺧﯿﻤﮕﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﻓﺮوﻫﻞ (...و ﺑﯿﺘﯽ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ از آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷـﺎﻋﺮ از »وزﯾـﺮ« ،اﺑﻮﺳـﻬﻞ زوزﻧـﯽ اﺳـﺖ )آﺑﺎدﯾـﺎن(۷۰۶-۷۰۵ :۱۳۹۶ ،؛ ﻧﺤـﻮی،

ﻣﻨﺼﺐ وزارت
ﺻﺎﺣﺐ
 ٢.(۳۹۷-۳۹۶ :۱۳۹۷اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻋﺮ از »وزﯾﺮ«
ِ
ِ
رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ .ﺑﻌﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر او ﻫﻤﺎن »ﺑﻪﺷـﺒﻪ وزﯾـﺮ« ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﻬﻘـﯽ

) (۲۲/۱ :۱۳۸۸ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از وزارت ﻣﯿﻤﻨـﺪی ،وزﯾـﺮ ﻏﯿﺮرﺳـﻤﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ :او ﺑﺮای وزارت ﻣﯿﻤﻨﺪی ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻮده و ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐـﺮده ﻣﯿﻤﻨـﺪی ﺑﺎﯾـﺪ زودﺗـﺮ
ﺧﻠﻌﺖ ﺑﭙﻮﺷﺪ زﯾﺮا »ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ«» ،ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر دارﯾـﻢ
ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺰارده آﯾﺪ«» ،ﺷﻐﻞ در ﭘﯿﺶ ﺑﺴﯿﺎر دارﯾﻢ« )ﺑﯿﻬﻘﯽ.(۱۴۴-۱۴۲/۱ :۱۳۸۸ ،
 .١ﻋﻘﯿﻠﯽ )۱۹۲ :۱۳۶٤ـ (۱۹۳درﺑﺎرۀ زوزﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺴﻌﻮد »ﻣﻨﺼﺐ وزارت ﯾﺎﻓﺖ« و ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﻨﺼـﺐ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ »ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ را از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ]= ﻣﺤﺒﺲ ﻣﯿﻤﻨﺪی[ آوردﻧﺪ ،او ]= زوزﻧﯽ[ را از
ً
وزارت ﻣﻌﺰول ﮐﺮدﻧﺪ« .ﮔﺰارش ﻋﻘﯿﻠﯽ درﺑﺎرۀ زوزﻧﯽ ﭘﺮﻏﻠﻂ اﺳﺖ :اوﻻ ذﮐﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻼت
ً
»ﻣﺤﻤﻮد« ﺟﺰو ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺑﻮﺳﻬﻞ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ »ﻣﺤﻤﺪ« ﺑﻪﺟﺎی »ﻣﺤﻤﻮد« ﺻﺤﯿﺢ اﺳـﺖ .ﺛﺎﻧﯿـﺎ ﺑﺨـﺶ
اﻋﻈﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺑﻮﺳﻬﻞ )ﺳﻌﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﻨﮏ و ﻗﺘﻞ او ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻌﺎمﻫـﺎی ﻣﺤﻤـﺪ،
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻟﺘﻮﻧﺘﺎش ﺧﻮارزﻣﺸﺎه( در زﻣﺎن وزارت ﻣﯿﻤﻨﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻪ در زﻣـﺎن وزارت
ﺧﻮد ﺑﻮﺳﻬﻞ )ﻧﮏ .ﺑﯿﻬﻘﯽ.(٣٠٤-٣٠٣ ،٢٨٥-٢٨٤ ،۲۸۳ ،۲۵۶ ،۲۵۴ ،١٧٧-١٧٣ ،٥٥/١ :۱۳۸۸ ،
 .٢راﻫﻨﻤﺎی ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ دوم ،داور ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮی )(۳۹۷ :۱۳۹۷
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﯾﺶ ﻗﺼﯿﺪۀ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی را زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﺎن ۴۲۱ق ﺗﺎ ﻣﺤﺮم ۴۲۲ق داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻌﻠـﻮم
ً
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺤﻮی زﻣﺎن وزارت زوزﻧﯽ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از زﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ او ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد در داﻣﻐـﺎن ﺗـﺎ وزارت ﻣﯿﻤﻨـﺪی ﻣﯽداﻧـﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ از رﺟﺐ ۴۲۱ق ﺗﺎ روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺻﻔﺮ ۴۲۲ق؛ اﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ ،ﺑﯿﻬﻘـﯽ در ذیاﻟﻘﻌـﺪه و
ﻣﺘﺼﺪی ﺷﻐﻞ وزارت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ .آﺑﺎدﯾـﺎن ) (۷۰۶ :١٣٩٦ﻧﯿـﺰ ﺗـﺎرﯾﺦ
ذیاﻟﺤﺠﮥ ۴۲۱ق ﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﺑﻠﺨﯽ را
ِ
وزارت زوزﻧﯽ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﯾﺶ ﻗﺼﯿﺪۀ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی را ۴۲۱ق داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ :ﻣﻤﺪوح ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﻓﺮﺧﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﻮد ١٣١ /

 .۲-۲-۶ﻋﺰل ﻣﯿﻤﻨﺪی ﺗﺎ وزارت ﺣﺴﻨﮏ )۴۱۶ق ﺗﺎ ۴۱۹ق(

ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺜﯿﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ وزﯾﺮان رﺳﻤﯽ ﻏﺰﻧﻮی ﻧﯿﺎﻣﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ او ﻧﯿـﺰ ﻣـﺪﺗﯽ
وزﯾﺮ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﯿﻬﻘـﯽ )ﻫﻤـﺎن» (۱۴۹/۱ :ﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻢ ﮐﺜﯿـﺮ ﺧـﻮد
وزارت راﻧﺪه ﺑﻮد« و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﯿﻤﻨﺪی ﭘﺲ از وزارت دوﺑﺎرهاش ﺑﺎ وی دﺷـﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐـﺮد.
اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ وزارت ﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑـﻮده
ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ را ﺳﺨﺖ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮐـﺮده ،ﺑـﻪ او ﮔﻔﺘـﻪ» :آﻧﭽـﻪ ﺑﺪزدﯾـﺪهای
ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺑﺎد وزارت از ﺳﺮ ﺑﻨﻬﯽ ،ﮐﺲ را ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﮐـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ« )ﻫﻤـﺎن .(۳۴۷/۱ :ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ
اﺷﺎرهﻫﺎ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺣﺒﺲ و ﻋﺬاب ﻣﯿﻤﻨﺪی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣـﺪود ۴۱۹-۴۱۶ق ،وزارت
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی )ﻧﯿﺰ ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن.(۹۴۱/۲ :
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻋﻘﯿﻠﯽ ) (۱۹۰-۱۸۸ :۱۳۶۴از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﺸﮑﺎن ،ﭘﺲ از ﻋﺰل ﻣﯿﻤﻨـﺪی،
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ را ﺧﻠﻌﺖ وزارت ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ اﻣﺎ »دو ﺳﺎل او را« آزﻣﻮد و در ۴۱۹ق
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺷﻐﻞ از او ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺷﻐﻞ ﻋﺎرﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻬﺪۀ اوﺳﺖ ،ﺗﺒـﺎه ﮔـﺮدد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﻠﻄﺎن از ﺣﺪود ۴۱۷ق ﻫﻤﻪ ﯾـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از اﻣـﻮر دﯾـﻮان وزارت را ﺑـﺎ
ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﻋﺎرﺿﯽ ،ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﭙﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﯿﻬﻘﯽ )ﻫﻤﺎن (۱۴۶/۱ :ﮔﻔﺘﻪ »ﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﻨﯽ« اﺑﺘﺪا دﺑﯿﺮ ﻣﯿﻤﻨـﺪی ﺑـﻮده ،ﺳـﭙﺲ
در زﻣﺎن ﺣﺒﺲ او »دﺑﯿﺮی ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑـﻪ
دﯾﻮان ﺣﺴﻨﮏ ﺑﻮد« و ﻣﯿﻤﻨﺪی ﭘﺲ از وزارت دوﺑﺎره ،او را ﺑﺎز ﺑﻪ دﯾﻮان ﺧﻮد آورد .ﯾﻌﻨﯽ ﻗـﺎﺋﻨﯽ
از ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﺳﻪ ﺑـﺎر در دﯾـﻮان وزﯾـﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﺪه ﺑـﻮده و ﺑﻌﯿـﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺰارش ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﯾﺮ.
 .۳-۲-۶ﺣﺒﺲ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ ﺗﺎ ﺧﻠﻌﺖﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﯿﻤﻨﺪی )۴۰۱ق ﺗﺎ ۴۰۵ق(

ﻣﯿﻤﻨﺪی ﭘـﯿﺶ از رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ وزارت ،از ۴۰۴ق ﺗـﺎ ۴۰۵ق وزﯾـﺮ ﻏﯿﺮرﺳـﻤﯽ ﻣﺤﻤـﻮد ﺑـﻮده
)ﻧﮏ .ﺑﺨﺶ  (۶اﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦ ۴۰۱ق ﺗﺎ ۴۰۴ق ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﻣﺘﺼـﺪی ﮐﺎرﻫـﺎی وزارت
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ ) (۳۳۹ :۱۳۷۴اﺑﺘﺪا ذﻫﻦ را اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ »اﺑﻮاﺳﺤﺎق
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ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ« ،دﻫﻘﺎن ﺑﻠﺦ در ۴۰۱ق ،ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻋﺘﺒﯽ ) ،(۳۵۵ :۱۴۲۴ﻣﺤﻤﻮد ﭘـﺲ
از ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ ،اﺑﻮاﺳﺤﺎق را ﺑـﻪ »ﺻـﺎﺣﺐدﯾﻮاﻧﯽ« ﮔﻤﺎﺷـﺖ و وﻗﺘـﯽ اﺳـﻔﺮاﯾﻨﯽ
ﻫﻨﻮز وزﯾﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ »ﻫﺮات« رﻓﺖ .ﭘﺲ اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮان ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪه ﺑـﻮد ،ﻧـﻪ وزﯾـﺮ
ﺳﻠﻄﺎن )ﻧﯿﺰ ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن۳۶۱ :؛ ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ.(۳۴۴ :۱۳۷۴ ،
ً
ً
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،اوﻻ ﻧﺎم وزﯾﺮ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺳﻠﻄﺎن در ﺣﺪود ۴۰۴-۴۰۱ق ﻣﻔﻘﻮد اﺳـﺖ؛ ﺛﺎﻧﯿـﺎ
وزﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻣﺎن وزارﺗﺶ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ در ﺣﺪود ۴۰۴-۴۰۱ق ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻐﻞ وزارت ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ،ﻣﺴﺘﺪﻻ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺪوم اﺑﻮﺳﻬﻞ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد
ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .۷اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎرۀ راﺑﻄﮥ ﻓﺮﺧﯽ و اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ
ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮﺧﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻤـﺪوﺣﺎن ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ ،ﻣـﺪاﯾﺤﯽ ﺑـﺮای
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺳﺮوده اﺳﺖ )دﻫﻘﺎﻧﯽ .(۱۵ :۱۳۹۶ ،ﻣﺪاﯾﺢ او از ﻧﻈﺮ ﺗﻌـﺪاد ،ﭼﻬـﺎر دﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ:
 .۱ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﻣﺪﯾﺤﻪ :ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻣﺤﻤـﺪ ،ﯾﻮﺳـﻒ؛  .۲ده ﭘـﺎﻧﺰده ﻣﺪﯾﺤـﻪ :ﻣﺨـﺘﺺ
ﻣﯿﻤﻨﺪی ،ﻣﺴﻌﻮد ،ﺑـﻮﺑﮑﺮ ﺣﺼـﯿﺮی؛  .۳ﺳـﻪ ﺗـﺎ ﺷـﺶ ﻗﺼـﯿﺪه :ﺑـﺮای ﻋﺒـﺪاﻟﺮزاق ﻣﯿﻤﻨـﺪی،
ﺣﺴﻨﮏ ،ﻋﻠﯽ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻟﮑﺸﻦ ،ﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﻤﺪوی ،ﺑﻮﺳـﻬﻞ ﻋﺮاﻗـﯽ؛
 .۴ﯾﮑﯽ دو ﻣﺪﯾﺤﻪ :ﺑﺮای ﻣﻨﺼﻮر ﻣﯿﻤﻨﺪی ،ﻧﺼﺮ ،اﯾـﺎز ،ﻃـﺎﻫﺮ ،اﺑﻮﻣﻨﺼـﻮر ﻗـﺮاﺗﮕﯿﻦ ،ﺧﻮاﺟـﻪ
اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ.
ً
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻣﺪاﯾﺢ ﻓﺮﺧﯽ ﺑﺮای اﺑﻮﺳـﻬﻞ ﻋﺮاﻗـﯽ ﻧﺴـﺒﺘﺎ »ﮐـﻢ« اﺳـﺖ اﻣـﺎ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ
ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻤﺪوح »ﺑﯽﻧﺸﺎن« در ﮐﻨﺎر اﻓﺮاد »ﻣﻌﺘﺒـﺮ« درﺑـﺎر ﻗـﺮار دارد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد »ﮐﻢ« ﻣﺪﯾﺤﻪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮد ﮔﻤﻨﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮕﻔﺖ و ﻓﺮاوان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻋﺮ و وزﯾﺮ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﻣﺎن
دﻗﯿﻖ ورود ّﻓﺮﺧﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ او دﺳـﺖﮐﻢ از ۴۰۲ق در اﯾـﻦ درﺑـﺎر
ﺑﻮده اﺳﺖ )دﻫﻘﺎﻧﯽ .(۱۹ :۱۳۹۶ ،اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻘـﺎرن اﺳـﺖ ﺑـﺎ دوران وزارت ﺑﻮﺳـﻬﻞ ﻋﺮاﻗـﯽ
ً
ً
)ﺣﺪود ۴۰۴-۴۰۱ق( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ّﻓﺮﺧـﯽ در ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎلﻫﺎ )ﮐـﻪ ﺷـﺎﯾﺪ اﺻـﻼ آﻏـﺎز

اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ :ﻣﻤﺪوح ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﻓﺮﺧﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﻮد ١٣٣ /

ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺶ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﺪاﯾﺤﯽ ﺑﺮای او ﺳـﺮوده اﻣـﺎ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وزارت ﻣﻤﺪوح ،دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺤﻪای ﺑﺮای وی ﻧﮕﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﭘـﺲ دو اﺣﺘﻤـﺎل ﭘـﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ:
 .۱راﺑﻄﮥ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ وزﯾﺮ ﮔﺮم و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻮده اﻣـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﺑـﺮای ﻋـﺮض ارادت
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛

ْ
ﻓﺮﺧـﯽ ﺷـﺎﻋﺮ
 .۲ﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﺸﻤﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در درﺑﺎر ﻣﺤﻤﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾـﺮا ﺑـﺎ اﯾﻦﮐـﻪ

ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ اﯾﻦ وزﯾﺮ ﻧﺒﻮده ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﯽ ﻣﺪﯾﺤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ دﺳـﺖﮐﻢ ﺳـﺎﻟﯽ ﯾـﮏ ﻗﺼـﯿﺪه،
ﺑﺮای او ﺳﺮوده اﺳﺖ.
 .۸ﺣﺪس و ﮔﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن ﻣﺮگ اﺑﻮﺳﻬﻞ
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﯽ از اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ او از ۴۲۱ق در درﺑﺎر ﻧﺒﻮده ﯾـﺎ ﻣـﺮده ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ۴۱۹ق ﮐـﻪ ﻣﺤﻤـﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﻤﻨﺪی ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎم ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗـﯽ ﺟـﺰو ﻧﺎﻣﺰدﻫـﺎی وزارت
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﻋﻘﯿﻠﯽ۱۹۱-۱۹۰ :۱۳۶۴ ،؛ ﺑﯿﻬﻘﯽ .(۳۵۲-۳۵۱/۱ :۱۳۸۸ ،ﭘﺲ ،ﭼﻪﺑﺴـﺎ
او در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ از ﮐﺎر درﺑﺎری ﮐﺮاﻧﻪ ﮐﺮده ﯾﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ )و ﻓﻘﻂ ﺷـﺎﯾﺪ( ﺑﺘـﻮان
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ در ﺣﺪود ۴۰۴ق درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد در ۴۰۴ق اﺣﻤـﺪ ﺣﺴـﻦ را ﺑـﻪ وزارت ﻏﯿﺮرﺳـﻤﯽ ﺧـﻮد
ً
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ اﯾـﻦ وﻇﯿﻔـﻪ را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﻨﺎری ،از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ .۱ :ﻣـﺮگ اﺑﻮﺳـﻬﻞ؛  .۲ﺑﯽﮐﻔـﺎﯾﺘﯽ او .ﻋﺘﺒـﯽ ﮐـﻪ
ً
ﺻﺮﯾﺤﺎ درﺑﺎرۀ وزارت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﯿﻤﻨﺪی ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ،ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را در زﻣﺎن وزارت رﺳـﻤﯽ
او ﻧﻮﺷﺘﻪ و در اﻧﺘﻬـﺎی آن ﮔﻔﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻣﯿﻤﻨـﺪی او را ﺟـﺰو ﻫﻤﻨﺸـﯿﻨﺎن ﺧـﻮﯾﺶ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ
)ﻋﺘﺒﯽ .(۴۸۳ :۱۴۲۴ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ» ،دور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ« در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را »ﺑﺮای ﺧﻮشآﻣـﺪ
و رﺿﺎی ﺧﺎﻃﺮ« ﻣﯿﻤﻨﺪی »ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻓﻠﺴﻔﯽ (۱۹۶ :۱۳۴۲ ،و در اﺧﺘﻼﻓـﺎت درﺑـﺎری،
ﺟﺎﻧﺐ او را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔـﺮ دﻟﯿـﻞ اﻧﺘﺼـﺎب ﻣﯿﻤﻨـﺪی ﺑـﻪﺟﺎی اﺑﻮﺳـﻬﻞ،
ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮد اﺧﯿﺮ ﺑﻮد ،ﻋﺘﺒﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺎرداﻧﯽ ﻣﯿﻤﻨـﺪی را ﺑﺴـﺘﺎﯾﺪ و در
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ّ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ ﺑﻪﻧﺎﺣﻖ و ﺑﻪﺷﺪت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳـﺖ
)ﻧﮏ .ﺳﯿﺪی .(۲۱۹-۲۱۰ :۱۳۷۱ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻧـﺎم اﺑﻮﺳـﻬﻞ ﻋﺮاﻗـﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﯾﻤﯿﻨـﯽ،
ﮔﻮﯾﺎ از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺘﺒﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾـﻦ ﺷـﻐﻞ را
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ،از ﻋﻬﺪۀ ﺷﻐﻞ وزارت ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪه اﻣﺎ ﻣـﺮگ
او در ۴۰۴ق ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻏﺰوۀ ﻧﺎردﯾﻦ را داﺷﺘﻪ و ﻣﺪت زﯾـﺎدی دور از ﻗﻠﻤـﺮو
ً
ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮده ﻣﻮﻗﺘﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺟﺎی ﺑﻮﺳﻬﻞ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ در ﻏﯿﺎب او ،ﺧﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر
وارد ﻧﺸﻮد.
 .۹ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺳﻪ ﻗﺼﯿﺪۀ ﺷـﻤﺎرۀ  ۹۹ ،۸۹و  ۱۲۲از دﯾـﻮان ﻓﺮﺧـﯽ )ﭼـﺎپ دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ( ،ﻫﻤـﻪ در ﺳـﺘﺎﯾﺶ
ﻣﻤﺪوﺣﯽ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ«اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻤﺪوح ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺪﺗﯽ در ﺣﺪود
۴۰۴-۴۰۱ق ،در زﻣﺎن ﺣﺒﺲ اﺳـﻔﺮاﯾﻨﯽ و ﭘـﯿﺶ از وزارت ﻣﯿﻤﻨـﺪی ،ﻣﺴـﺌﻮل دﯾـﻮان وزارت
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﺧﻠﻌﺖ وزارت ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ وی در ﺣـﺪود ﺳـﺎل
۴۰۴ق درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ـ آﺑﺎدﯾﺎن ،راﺿﯿﻪ )» .(۱۳۹۶ﺗﺼﺤﯿﺢ دﯾﻮان ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی داﻣﻐﺎﻧﯽ و ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻼت آن« .رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی،
ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم اﻧﺴــﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،ﺑــﻪراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻘــﯽ ﭘﻮرﻧﺎﻣــﺪارﯾﺎن و اﺻــﻐﺮ
ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮیﻓﺮد.
ـ اﺑﻦاﺛﯿﺮ ) .(۱۳۷۱ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ج .۲۱ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻋﻠـﯽ ﻫﺎﺷـﻤﯽ ﺣـﺎﺋﺮی .ﺗﻬـﺮان:
ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ.
ـ اﺑﻦﺧﻠﺪون ) .(۱۴۰۸ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦﺧﻠﺪون )دﯾﻮان اﻟﻤﺒﺘﺪأ و اﻟﺨﺒﺮ ﻓـﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻌـﺮب و اﻟﺒﺮﺑـﺮ و ﻣـﻦ
ﻋﺎﺻﺮﻫﻢ ﻣﻦ ذوی اﻟﺸﺄن اﻷﮐﺒﺮ( ،ج) ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ( .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷـﺤﺎدة و ﺳـﻬﯿﻞ زﮐـﺎر .ﺑﯿـﺮوت:
دار اﻟﻔﮑﺮ.
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۷۵ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺑﻦﺧﻠﺪون ،ج .۱ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮوﯾﻦ ﮔﻨﺎﺑـﺎدی .ﺗﻬـﺮان :ﻋﻠﻤـﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
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ـ اﻣﯿﺪﺳﺎﻻر ،ﻣﺤﻤﻮد )» .(۱۳۹۰ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﯿﺖ آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪۀ داﻏﮕﺎه ﻓﺮﺧﯽ« .ﻋﻼﻣـﻪ
)ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم( ،ش) ۳۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(.۵۴-۴۷ :
ـ ـ اﻧــﻮری ،ﺣﺴــﻦ ) .[۲۵۳۵ =] (۱۳۵۵اﺻــﻄﻼﺣﺎت دﯾــﻮاﻧﯽ دورۀ ﻏﺰﻧــﻮی و ﺳــﻠﺠﻮﻗﯽ .ﺗﻬ ـﺮان:
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻃﻬﻮری.
ـ ـ ﺑﺎﺳــﻮرث ،ﮐﻠﯿﻔــﻮرد ادﻣﻮﻧــﺪ )» .(۱۳۶۳دورۀ اول ﻏﺰﻧــﻮی« .در :ﺗــﺎرﯾﺦ اﯾ ـﺮان ،ج .۴زﯾــﺮ ﻧﻈــﺮ
ر .ن .ﻓﺮای .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۷۸ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن۲ ،ج در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ـ ـ ﺑﯿﻬﻘــﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ ) .[۲۵۳۶ =] (۱۳۵۶ﺗــﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘــﯽ .ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽاﮐﺒــﺮ ﻓﯿــﺎض .ﻣﺸــﻬﺪ:
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۸۸ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ۲ ،ج .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﯾﺎﺣﻘﯽ و ﻣﻬﺪی ﺳﯿﺪی.
ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
ـ ﺗﻘﯽزاده ،ﺣﺴـﻦ )» .(۱۳۶۲ﺷـﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﻓﺮدوﺳـﯽ« .در :ﻫـﺰارۀ ﻓﺮدوﺳـﯽ .ﺗﻬـﺮان ،دﻧﯿـﺎی ﮐﺘـﺎب:
.۱۳۵-۴۳
ـ ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺢ ﺑﻦ ﻇﻔﺮ ) .(۱۳۷۴ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻤﯿﻨﯽ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر .ﺗﻬـﺮان :ﻋﻠﻤـﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻓﺮﺧﯽ ).(۱۳۸۰
ـ دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ) .(۱۳۸۹ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﺮان )دﻧـﺎ( ،ج .۷ﺗﻬـﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ،ﻣـﻮزه و
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ـ دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ) .(۱۳۷۷ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ،ج .۱ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۹۶ﻓﺮﺧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
ـ رادوﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ) ،(۱۳۶۲ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻓﺎﮐﺴـﯿﻤﯿﻠﮥ ﮐﻬﻦﺗـﺮﯾﻦ ﻧﺴـﺨﮥ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه .ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺣﻤﺪ آﺗﺶ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا ﺑﻬﺎر .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
ـ ﺳﯿﺪی ﻓﺮﺧﺪ ،ﻣﻬﺪی ) .(۱۳۷۱ﺳﺮاﯾﻨﺪۀ ﮐﺎخ ﻧﻈﻢ ﺑﻠﻨﺪ )ﭘﻨﺞ ﮔﻔﺘﺎر در زﻣـﺎن و زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮدوﺳـﯽ(.
ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.
ـ ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﯽ ) .(۱۳۶۳ﻣﺠﻤـﻊ اﻻﻧﺴـﺎب .ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻣﯿﺮﻫﺎﺷـﻢ ﻣﺤـﺪث .ﺗﻬـﺮان:
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ــ ﻋﺘﺒــﯽ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪاﻟﺠﺒﺎر ) .(۱۴۲۴اﻟﯿﻤﯿﻨــﯽ .ﺗﺼــﺤﯿﺢ اﺣﺴــﺎن ذﻧــﻮن اﻟﺜــﺎﻣﺮی .ﺑﯿــﺮوت:
دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ.
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ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۸۷اﻟﯿﻤﯿﻨﯽ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻬﺎدی .ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.
ـ ﻋﻘﯿﻠﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻦ ﻧﻈﺎم ) .(۱۳۶۴آﺛﺎر اﻟﻮزراء .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿـﻖ ﻣﯿﺮﺟﻼلاﻟـﺪﯾﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ارﻣـﻮی
)ﻣﺤﺪث( .ﺗﻬﺮان :اﻃﻼﻋﺎت.
ـ ﻓﺮﺧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻮﻟﻮغ ) .(۱۳۱۱دﯾﻮان ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮﻟﯽ .ﺗﻬـﺮان:
ﻣﻄﺒﻌﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ـ ــــــــــ ) .(۱۳۸۰دﯾﻮان ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬـﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات
زوار.
ـ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ )» .(۱۳۴۲ﯾﮏ وزﯾـﺮ اﯾﺮاﻧﺪوﺳـﺖ« .در :ﭼﻨـﺪ ﻣﻘﺎﻟـﮥ ادﺑـﯽ و ﺗـﺎرﯾﺨﯽ .ﺗﻬـﺮان،
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۲۰۹-۱۹۱ :
ـ ﮔﺮدﯾﺰی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺑﻦ ﺿـﺤﺎک ) .(۱۳۶۳ﺗـﺎرﯾﺦ ﮔﺮدﯾـﺰی )زﯾـﻦ اﻷﺧﺒـﺎر( .ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻋﺒـﺪاﻟﺤﯽ
ﺣﺒﯿﺒﯽ .ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.
ـ ـ ﻧﺎﺻ ـﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺸــﯽ ) .(۱۳۶۴ﻧﺴــﺎﺋﻢ اﻻﺳــﺤﺎر ﻣــﻦ ﻟﻄــﺎﺋﻢ اﻻﺧﺒــﺎر در ﺗــﺎرﯾﺦ وزرا .ﺗﺼــﺤﯿﺢ
ﻣﯿﺮﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ارﻣﻮی )ﻣﺤﺪث( .ﺗﻬﺮان :اﻃﻼﻋﺎت.
ـ ﻣﯿﻨﻮی ،ﻣﺠﺘﺒﯽ .ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ← ﻧﺴﻮی.
ـ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ) .(۱۳۳۵ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ .ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات زوار.
ـ ﻧﺎﻇﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۷۸ﺣﯿﺎت و اوﻗﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر اﻣﯿﻨﯽ .ﭘﯿﺸـﺎور:
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﻣﯿﻮﻧﺪ.
ـ ﻧﺤﻮی ،اﮐﺒﺮ )» .(۱۳۹۰ﻧﻘﺪ رواﯾﺘﯽ از ﭼﻬﺎرﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎرۀ زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮدوﺳـﯽ« .ﺟﺴـﺘﺎرﻫﺎی ادﺑـﯽ،
ش) ۱۷۴ﭘﺎﯾﯿﺰ(.۲۲۰-۱۸۵ :
ـ ـــــــــــ )» .(۱۳۹۷دو ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎرۀ اﺑﻮﺳﻬﻞ زوزﻧـﯽ« .در :دﯾﻬـﯿﻢ ﻫﻔﺘـﺎد )ﻣﻬﺮﻧﺎﻣـﮥ اﺳـﺘﺎد دﮐﺘـﺮ
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﯾﺎﺣﻘﯽ( .ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎری و اﺷـﺮاف ﻣﺤﻤـﻮد ﻓﺘـﻮﺣﯽ رود ﻣﻌﺠﻨـﯽ ،ﺳـﻠﻤﺎن ﺳـﺎﮐﺖ،
اﺻﻐﺮ ارﺷﺎد ﺳﺮاﺑﯽ .ﺗﻬﺮان ،ﺳﺨﻦ.۳۹۸-۳۹۵ :
ـ ﻧﺴﻮی ،ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۸۴ﺳﯿﺮت ﺟـﻼلاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻨﮑﺒﺮﻧـﯽ .ﺗﺼـﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿـﻖ ﻣﺠﺘﺒـﯽ
ﻣﯿﻨﻮی .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ،اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ ) .(۱۳۴۷ﺳـﯿﺮ اﻟﻤﻠـﻮک )ﺳﯿﺎﺳـﺖﻧﺎﻣﻪ( .ﺑـﻪ اﻫﺘﻤـﺎم ﻫﯿـﻮﺑﺮت
دارک .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب.
ـ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ) .(۱۳۶۸ﻓﺮﺧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ.
ــــــــــــــ ) ۱۳۸۷اﻟﻒ(» .اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻟﮑﺸﻦ« .ﮐﺎﻏﺬ زر .ﺗﻬﺮان ،ﺳﺨﻦ.۲۵۲-۲۴۷ :

اﺑﻮﺳﻬﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺮاﻗﯽ :ﻣﻤﺪوح ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﻓﺮﺧﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﻮد ١٣٧ /

ــــــــــــــ ) ۱۳۸۷ب(» .اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﻤﻨﺪی« .ﮐﺎﻏﺬ زر .ﺗﻬﺮان ،ﺳﺨﻦ.۱۰۰-۷۵ :
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﯽ

ـ ﻋﺘﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر )ش .(۷۰۱۸ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯿﻤﯿﻨﯽ .ﮐﺘﺎﺑـﺖ ﻣﻔـﺮد اﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﻦ زﯾﻦاﻟـﺪﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ۲۲ ،رﺑﯿﻊاﻻول ۶۶۳ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ـ ـــــــــــ )ش .(۵۷۶۷ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺘﺒﯽ) .ﺗﺮﺟﻤﻪ؟( اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗـﺮن  ۷ﯾـﺎ اواﯾـﻞ ۸ق.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ـ ﻓﺮﺧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻮﻟﻮغ )ش۲/۱۶۹ط( .دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑـﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿـﺪ ﻣـﺘﺨﻠﺺ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺎ۱۲۷۰ ،ق.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش .(۶/۷۸۸۶دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش ۷۵ﺳﺮود( .دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮن ۱۳ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش ۱۸۶ﻓﯿﺮوز( .دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮن ۱۲ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش۱۰۳ج ادﺑﯿﺎت( .دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑـﺖ ﺳـﺮﺧﻮش ،ﻗـﺮن ۱۳ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﺮﮐـﺰی داﻧﺸـﮕﺎه
ﺗﻬﺮان.
ــــــــــــ )ش۱۲۵ب ادﺑﯿﺎت( .دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮن ۱۲ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ــــــــــــ )ش .(۱۰۳۷دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ اﻓﺸﺎر۱۳۰۴ ،ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش .(۱۰۳۸دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺒﺮت ﻣﺼﺎﺣﺒﯽ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش .(۲۴۷۰دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺻﺒﻮری ﺷﺎﻋﺮ ،ﻗﺮن ۱۳ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش .(۲۴۷۱دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ۱۲۷۹ ،ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش .(۲۴۷۲دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺒﺮت ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ۱۳۴۶ ،ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش .(۳۱۱۲دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻫﺪاﯾﺖ۱۲۶۵ ،ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ــــــــــــ )ش .(۴۱۳۲دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﮑﯿﻢ ﭘﺴﺮ وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی۱۲۶۹ ،ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش .(۴۷۵۹دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮن ۱۳ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش .(۴۸۹۷دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮن ۱۳ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ــــــــــــ )ش .(۴۹۹۳دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ــــــــــــ )ش .(۵۰۰۷دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮن ۱۴ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ــــــــــــ )ش .(۵۴۹۳دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﻬﺪی ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻗﺮن ۱۳ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ــــــــــــ )ش .(۹۹۱۹دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮن ۱۳ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ــــــــــــ )ش .(۱۰۰۵۸دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

 / ١٣٨آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ــــــــــــ )ش .(۱۱۱۲۹دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ــــــــــــ )ﺷﻨﺎﺳﮥ  .(۸۱۳۰۸۱دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ.
ــــــــــــ )ﺷﻨﺎﺳﮥ  .(۸۱۳۸۷۸دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ.
ــــــــــــ )ﺷﻨﺎﺳﮥ  .(۸۱۹۲۴۶دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ.
ــــــــــــ )ﺷﻨﺎﺳﮥ  .(۱۵۰۸۷۲۲اﺷﻌﺎر ﻓﺮﺧﯽ و دﯾﮕﺮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ.
ــــــــــــ )ﺷﻨﺎﺳﮥ  .(۱۵۵۸۰۳۸دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ.
ــــــــــــ )ﺷﻨﺎﺳﮥ  .(۲۱۴۵۲۳۱دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺒﺮت ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ۱۳۳۶ ،ق .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ.
ــــــــــــ )ﺷﻨﺎﺳﮥ  .(۲۲۳۱۶۳۹دﯾﻮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ.
ـ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﺼﺎﯾﺪ )ش۵۱۳۲۴م(» .اﺷﻌﺎر ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ« در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﺼﺎﯾﺪ ،ج .۱ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤـﺪ
ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺒﺨﺎری )اﻟﻨﺠﺎری؟(۱۰۶۷-۱۰۶۶ ،ق ]اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺴﻮﯾﺪ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ[.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎل

ـ ﭘﯿﮑﺮۀ ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ.
ـ ﻧﺮماﻓﺰار »درج  ،«۴ﻣﻬﺮارﻗﺎم راﯾﺎﻧﻪ.
ـ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی »ﻧﻮر« ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.

