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چکیده

وحان آن اند هویـت ممـدو کوشیدهمحققان دربارۀ مدایح دوران غزنوی بسیار گفته
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۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١١٦

مقدمه. ۱

نوشتار حاضر دربارۀ یکی از ممدوحان فرخی است و در آن، برخالف تحقیقات پیشین، سـه 

به ممـدوحی دیگـر هاآنب دو تای و انتساقصیدۀ فرخی دربارۀ ممدوحی واحد دانسته شده

کـه مآخـذ و م ایـن ممـدوح تـا جاییهمچنین دربارۀ نـام، منصـب و مخـدو. شده استرد

در انتها، بر پایۀ اطالعـات موجـود در بـاب . اطالعات موجود اجازه دهد، بحث شده است

، احتمـاالتی دربـارۀ دوران وزارت و )معاصـر فرخـی(شدۀ سـالطین غزنـوی وزیران شناخته

.تاریخ درگذشت این ممدوح فرخی داده شده است

:اند ازدر چاپ دبیرسیاقی، عبارتترتیب شماره سه قصیدۀ مذکور، به

، به۸۹قصیدۀ . ۱
ِ

مطلع
ــــــرهنگام ســــــــحردوش ناگـــــــاه بـــــــه ــــــدر آمــــــد ز در آن مــــــاه پس ان

)۱۸۳: ۱۳۸۰فرخی، (

، به۹۹قصیدۀ . ۲
ِ

مطلع
ـــرو کوفـــ ـــارمـــاه روزه بـــهتکـــوس ف ـــواریکب ـــس دی ـــکر از پ ـــرد لش ـــان ک روزه نه

)۱۹۷: همان(

، به۱۲۲قصیدۀ . ۳
ِ

مطلع
ــینی ــهکــی نش ــر دو ب ــو ه ــارا مــن و ت بـههمم نگ خمکی نهم روی بدان روی و بدان زلـِف

)۲۴۲: همان(

یر سلطان۱۲۲قصیدۀ . ۲ در مدح ابوسهل عراقی، وز

این سه قصـیده دربـارۀ شـغل و منصـب ممـدوح، قصـیدۀ بر طبق نسخۀ چاپی، صریح تریِن

:است» ابوسهل عراقی«، در مدح ۱۲۲
ــلبوســهل عراقــیخواجــۀ ســید  ــمکــه بــه فض ــه عج ــدا و ن ــو بارخ ــده چن ــرب دی ــه ع ن

)۲۴۲: همان(

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

همچنـین، دبیرسـیاقی . »فّرخی است به دربار سلطان محمود و ندانم کـدام ابوسـهل اسـت

برشـمرده » ان دربـار غزنـویاز بزرگـ«در مقدمۀ دیوان، این ممـدوح را ) وپنجچهل: ۱۳۸۰(



١١٧/نشان محمودممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی: مر عراقیابوسهل ع

تکـرار کـرده اسـت) ۱۲۴: ۱۳۶۸(یوسفی . است
ً
عبدالرسـولی، مصـحح . نیز همین را عینا

.دیوان فرخی، دربارۀ این ممدوح هیچ نگفته است

: دربارۀ نظرهای مذکور، دو نکته جای تأمل دارد

جـای گفتـه، از هـیچ» سلطان محمود«آنچه دهخدا دربارۀ انتساب ممدوح به دربار . ۱

.آید؛ شاید او قرینۀ دیگری برای این ادعا داشته که آن را بیان نکرده استمتن قصیده برنمی

ان مذکور مغفول مانده، وزارت این ممدوح برطبق مـتن . ۲
ّ

آنچه در اظهارات همۀ محقق

.چاپی قصیده است

مخدوم ابوسهل عراقی. ۲-۱

خدمتگزار پادشاهی بوده کـه هو یـت کامـل او از مـتن شـعر معلـوم مطابق قصیده، ممدوْح

» سـلطان«کم در عمـر فّرخـی لقـب شود، اما وی از غزنویان بـوده اسـت، زیـرا دسـتنمی

نامیـده شـده » سـلطان«مختص غزنویان بوده و در این قصیده نیز مخـدوم ابوسـهل عراقـی 

:است
ــل ــه فض ــدر هم ــتر ان ــتر و پیش ــه زو بیش ــِرآنک ــلطانب ــدمس ــاد ق ــرق ننه ــک مش ...مل

ــس  ــتپ ــّرخ اوس ــم ف ــه دوات و قل ــزد ب و همـه خیـل و حشـمسلطانروزی لشکر از ای

)۲۴۲: ۱۳۸۰فرخی، (

منصب ممدوح. ۲-۲

انـد، نحوی مربوط بـه منصـب ممدوحدر دو تصحیح عبدالرسولی و دبیرسیاقی، ابیاتی که به

:تفاوتی ندارند
مـه خیـل و حشـمروزی لشکر سلطان و هبـه دوات و قلـم فـّرخ اوسـتپس از ایـزد ]۱[

پیمبر بـهآصف]۲[ باشـد چـو ملـک باشـد جـمآصفآری او قیاساست او و ملک، جّم

ــوانستست، شدهبنشاندهوزارتتا شه او را به ]۳[ ــدر دی ــاغ ارمص ــون ب ــته چ ــدو آراس ب

ــهمجلـس دیـوان ملـکبس ره خوب که در ]۴[ ــید ز ب ــۀ س ــدموجود آورد آن خواج ...ع

شــَیمکــریم و ســخی و خوب: همــه گوینــدشـه شـرقوزیـربوسـهل، : هرکجا گـویی]۵[

)۲۴۳-۲۴۲: ۱۳۸۰؛ ۲۴۵- ۲۴۴: ۱۳۱۱فرخی، (



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١١٨

قـرائن ایـن موضـوع . از این ابیات پیداست که ابوسهل عراقی منصب وزارت داشته است

:انددو دسته

ممـدوح مسـتمری و روزی نخسـت،: ترندو قطعیرهای غیرصریح که راهگشاتنشانه)آ

دوم، . کرده؛ پـس، منصـبی مـالی داشـته اسـتهمۀ لشکریان و چاکران سلطان را تعیین می

صـدر «سـوم، ممـدوح در . خوانده شده است» آصف«) )ع(سلیمان(» جم«ممدوح در کنار 

. بنیـان گذاشـته اسـت» مجلـس دیـوان ملـک«ای در جای داشته و رسـوم پسـندیده» دیوان

این مم
ً
دیوانی با وظـایف مـالی بـوده و مقـامی شـبیه دوح در دربار غزنوی صاحبمجموعا

وزیـر دهـد کـه ممـدوح هم نشـان میها بررویاین اشاره. داشته است)ع(آصف نزد سلیمان

بوده است، زیرا سازمان اداری غزنویان پنج دیوان اصلی داشـته و امـور مـالی و ادارۀ سلطان

. )۱۵۹-۱۵۸: ۱۳۶۳باسورث، . نک(شده است میعمومی مملکت در دیوان وزارت گزارده

١.شده استدانسته می)ع(وزیر سلیمان» آصف«همچنین، 

در بیـت : که ضبطشان قطعی نیست» وزیر«و » وزارت«های های صریح، واژهنشانه)ب

بدل آن را مشکوک است زیرا دبیرسـیاقی در حاشـیه، نسـخه» وزیر«واژۀ » ...هر کجا گویی«

حاشـیۀ ۲۴۳: ۱۳۸۰فرخـی، (ذکر کـرده اسـت » وکیل«٢)»م«با نشانۀ (د در اقدم نسخ خو

. باشـد» وزیـر«دشـوارتر و در نتیجـه برتـر از » وکیل«ضبط جا رسد در این، اما به نظر می)۴

واژۀاگـرو»سـتبنشاندهوزارتبـهرااوشـه«کـهشـدهذکـرباالتربیتچندکهآنیحتوض

»وکیـل«بهراآنکهنداشتنددلیلیکاتبانبود،می»روزی«اصلدر) وزیر/ وکیل(موردبحث

واژۀکاتبـانبرخیکهاستطبیعیباشد،بوده»وکیل+ وزارت«اصلدراگرامادهند؛تغییر

که یکـی این. شودرفعممدوح،منصبذکردرتناقضتاباشندکرده»وزیر«بهتبدیلرادوم

. طلبدبیشتری را بر این ضبط میاز نسخ ضبطی متفاوت و دشوارتر دارد، تأمل 

اناند یا نه، دیگرن تاریخ پیامبران، آصف را وزیر سلیمان دانستهنگارندگاکه فارغ از آن.١
ً
گاهی وزیر پادشاه را مجـازا

).۷: ۱۳۷۴جرفادقانی، (» ...دولتدستورملک و آصف... ابوالقاسم علی«: اندخوانده» آصف«

در تملـک مصـحح بـوده ۱۰۶۷- ١٠٦٦در که مجمع القصائد نام دارد،یجلدسهیسنودستاین. ٢
ً
ق تحریر شده و قبال

خانم دکتر راضـیه . شوداین نسخه اکنون در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می). هفده: ١٣٨٠دبیرسیاقی، (است 

. از ایشان بسیار سپاسگزارم. ختیار نگارندۀ این سطور گذاشتندنویس دارند که آن را در اآبادیان عکسی از این دست



١١٩/نشان محمودممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی: مر عراقیابوسهل ع

هانویسبررسی دست. ۲-۲-۱

جدیدنـد و بـهنسخه
ً
ق ۱۱نویس کـه از قـرن تـرین دسـتجز کهنهای دیوان فّرخـی عمومـا

هفـده؛ : ۱۳۸۰دبیرسـیاقی، . نـک(بعدنـد ق بـه۱۲ها متعلق بـه قـرن بازمانده، باقی نسخه

).۳۱۱-۱۳۸۹:۷/۳۰۹درایتی، 

نویس دسـت۲۹در » وزارت«و » وزیـر«بوسهل عراقی، دو واژۀ برای تحقیق در منصب ا

های دیـوان کـه عکـس اند از تمام نسخهها عبارتنویساین دست. دیوان فرخی بررسی شد

و حـاوی مدیحـۀ ١های ملی، دانشگاه تهران یا مجلـس در دسـترس در وبگاه کتابخانههاآن

.استدیوانایننسخاقدمکهلقصائدامجمع نسخۀدرفرخیدیوانعالوۀمورد نظرند، به

۲۴» مـتن«ضبط شده اسـت و در » وکیل«، »وزیر«جای نسخه، به۲۹نسخه از ۲۷در 

های مورد نظـر در مـتن و در واقع، واژه. آمده است» وکالت«، »وزارت«جای نویس بهدست

سه گونه ضـبط شـدهنویسحاشیۀ دست
ً
+ لـت وکا«. ۱بـه ترتیـب بسـامد، : اندها، مجموعا

گیری دربـارۀ ها نتیجـهبسامد این ضـبط. »وزیر+ وزارت «. ۳؛ »وکیل+ وزارت «. ۲؛ »وکیل

قصـیده گویـای کند زیـرا نشـانهمنصب ابوسهل را دشوار می
ِ

او و » وزارت«های غیرصـریح

پـس، بـرای . او نـزد سـلطان اسـت» وکالـت«های صریح مبنی بـر مقـام ضبط غالب نشانه

.های دیگر توجه کردور، ناچار باید به نشانههای مذکاعتبارسنجی ضبط

، )۱۷۵: ۱۳۸۰(در شــعر معــروف فّرخــی ). ۵۲-۴۸: ۱۳۹۰(طبــق بحــث امیدســاالر 

هـم ضـبط » بیـدگون«. اسـت» نیلگـون«برتـر از » بیـدگون«، ضبط »...چون پرند نیلگون«

ــانی، (آمــده البالغــهترجمــان دشــوارتری اســت، هــم در  ۱۹۳حروفــی، ۴۹: ۱۳۶۲رادوی

در یکـی از . تر از اقدم نسخ دیوان فرخی اسـتنویس آن پنج قرن کهنکه دست) سیمیلهفاک

پـس، . ضبط شـده اسـت» بیدگون«نیز ) ۱۵۰ص: ۲۴۷۲ش(های دیوان فرخی نویسدست

نسب این دسـت
ً
های دشـوار رسـد و از ضـبطای بسـیار کهـن مینویس بـه نسـخهاحتماال

نویس، در مدیحۀ ابوسهل عراقی، ضـبط دستاین. توان راحت چشم پوشیدآن نمیغیرفاسد

.دارد» وکیل+ وزارت «

.شد و بررسی آن ممکن نگشتبه سبب مشکلی فنی نمایش داده نمی۸۱۴۶۲۰ای از کتابخانۀ ملی با شناسۀ نسخه. ١



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٢٠

را در مـدح ابوسـهل » وکیـل/ وزیـر«و » وکالت/ وزارت«های توان ضبطترتیب، میبدین

:عراقی، چنین بازنوشت

ــل+ وزارت «. ۱ ــخه: در» وکی ــن نس ــبی که ــا نس ــتن دو )۲۰۶ص: ۲۴۷۲ش(ای ب ؛ م

نویس، ؛ حاشیۀ دو دسـت)ر۱۰۳گ(ب ادبیات۱۲۵، ش)ر۱۱۶گ(۴۸۹۷نویس، شدست

؛)۲۵۷-۲۵۶ص(۱۰۳۸، ش)ر۱۲۳گ(۴۷۵۹ش

ـــر+ وزارت «. ۲ ـــوان؛ دو دســـتچاپ: در» وزی ـــۀ هـــای دی ۲۱۴۵۱۳۱نویس، شناس

؛)پ۱۷۰گ(ج ادبیات ۱۰۳، ش)۲۲۳ص(

های ؛ شــماره)پ۷۸گ(القصــائدمجمــع : نویسدســت۲۴در » وکیــل+ وکالــت «. ۳

، )۳۲۷-۳۲۶ص(ســـــــــــرود ۷۵، )ر۲۶۸گ(۶/۷۸۸۶، )۳۶۴-۳۶۳ص(ط ۲/۱۶۹

ـــروز ۱۸۶ ، )ر، ح۱۰۵گ(۲۴۷۰، )۲۵۷- ۲۵۶ص(۱۰۳۸، )ر۱۲۹گ(۱۰۳۷، )ر۱۴۶گ(فی

۴۹۹۳، )۱۲۳گ(۴۷۵۹، )۱۵۹گ(۴۱۳۲،)۳۲۶- ۳۲۵ص(۳۱۱۲، )۸۶گ(۲۴۷۱

۱۰۰۵۸، )پ۱۴۲گ(۹۹۱۹، )ر۹۵گ(۵۴۹۳، )۴۱۷ص(۵۰۰۷، )ر۱۵۵پ، گ۱۵۴گ(

۸۱۳۸۷۸، )۲۵۵-۲۵۴ص(۸۱۳۰۸۱های ؛ شناسه)پ۱۴۹گ(۱۱۱۲۹، )۲۵۲-۲۵۱ص(

۱۵۵۸۰۳۸، )۲۵۱- ۲۵۰ص(۱۵۰۸۷۲۲، )۲۹۶- ۲۹۵ص(۸۱۹۲۴۶، )۳۱۹-۳۱۸ص(

).۱۵۶گ(۲۲۳۱۶۳۹، )۳۰۵ص(

یکـی از دسـت: برتر است» وکیل+ وزارت «به دو دلیل ضبط 
ً
ایـن نویساوال های مؤّیـِد

ضبط یادشده دشوارتر و نامأنوس. ضبط، نَسبی کهن دارد
ً
سـت های مـوازی اتر از ضبطثانیا

: در قصـیده(» وزیـر«زیرا احتمال زیاد دارد که بـه گمـان برخـی کاتبـان، آوردن دو منصـب 

متضمن ابهامی در چیستی منصب او بوده باشد؛ پـس، » وکیل«و ) وزارت برای یک ممدوْح

را و » وکیـل+ وکالـت «ها به نفع دیگری تغییر داده شده است؛ یعنی شاید اغلب یکی از واژه

نسـب نسـخه و هـم کهنگـیخالصـه، هـم . را برگزیده باشـند» وزیر+ وزارت«برخی دیگر 

.دهدبه این ضبط برتری می» وکیل+ وزارت «دشوارترِی

»وکیل«معانی اصطالح . ۲-۲-۲

ممـدوحکه گفته شد، نشانهچنان . داللـت دارنـدهای غیرصریح متن قصیده، بر وزیـر بـودِن
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نظـر گرفتـه در» وکیـل+ وکالت «ط غالب یا ضب» وکیل+ وزارت «حال اگر ضبط پیشنهادی 

.سلطان نامیده شده است» وکیِل«شود، باید پرسید چرا ممدوح 

اشکالی در مفاد متن قصیده پیش نمی
ً
وظایف : آیداگر احتمال دوم صحیح باشد، اساسا

وکیل به وزیر سلطان تفویض شده بوده و فرخی ممدوح خـود را بـا هـر دو وصـف خوانـده 

بـر وکالـت او یحصـریهابر وزارت ممدوح و نشانهیرصریحغیهانشانهبترتیینبد.است

.اندداللت کرده

طور های متفاوتی داشته، اما معانی رایج و غالـب آن بـهداللت» وکیل«١در دربار غزنوی

:خوان نبوده استکامل با اوصاف ممدوح هم

سلطانوکیل) آ معاونـان ۀمنزلـهبـ«یده وگزبرمی» خود سلطان«کسی بوده که او را : ٢دِر

»را بـه سـلطان... کننـدگانکارهـای مراجعـه«اسـت؛ بـوده» میان وزیر و شاهۀوزرا و واسط

» و وزیـر فرمـان کتبـی«دهرسـانمـی»به وزیر،از او دستور و فرمان شفاهی گرفته«ه،گفتمی

بطـی وظیفۀ چنین وکیلی نه به مسـائل مـالی ر. )۳۲۳-۳۲۲: ۱۳۸۴مینوی، (داده است می

ابوسهل عراقیداشته و نه به صاحْب .دیوانِی

خانه و آخور مطبخ و شراب«کسی بوده که به کارهای : صاحب یا عضو دیوان وکالت) ب

. ؛ نیـز نـک۱۱۹: ۱۳۴۷الملـک، نظام(رسـیده می» و سراهای خاص و فرزنـدان و حواشـی

داری سررشــتهادارۀ کـاخ شـاهی و «دار و عهـده)۲۱۵-۲۰۵]:۲۵۳۵) [= ۱۳۵۵(انـوری، 

ایـن وظـایف بـا روزی ). ۱۵۹: ۱۳۶۳باسـورث، (بوده اسـت » های پادشاهامالک و دارایی

ابوسهل عراقی بر لشکریان و چاکران سلطان، ناسازگار است .نوشتِن

ایـن . نماینـدۀ سـلطان در ادارۀ برخـی امـور مـالی بـوده اسـت: وکیل خرج سلطان) پ

ق اصـطالح ۸در انـدلس قـرن » وکیـل«) ۱۳۷۵:١/٤٦٣؛ ١/٣٠١: ۱۴۰۸(خلدون صریح ابنالبته، طبق گزارش . ١

، )پوراشارۀ دوست گرامی، آقای مسـعود راسـتی(شده است ی مشخصی بوده و مربوط به وظایف مالی میدربار

توان معنای این اصطالح را بدون شاهدی محکم هرحال هم از نظر جغرافیایی و هم به لحاظ تاریخی، نمیولی به

.به دربار غزنویان تعمیم داد

که خود سلطان اند، نه آندر داشتهرساند که دیگران نزد سلطان وکیلمیتری نیز داشته کهمعنای معروف» دروکیل«. ٢

.در این فهرست جایی ندارداین معنا بنابراین، ) ۴۶ـ۴۵]: ۲۵۳۵) [= ١٣٥٥(انوری، . نک! (در داشته باشدوکیل
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.دیوانی ابوسهل مذکور ناسازگار استحبمنصب، منصبی مالی بوده اما باز با صا

بـر ایـن کـه فرخـی می
ّ

توانسـته بدین ترتیب، تا اینجا دو احتمال وجود دارد، هـر دو دال

:را به شخصی واحد نسبت بدهد، بدون آنکه تناقضی پدید آید» وزارت«و » وکالت«

ممدوح شاعر در این قصیده صاحب دیوان وزارت بـوده، ولـی وظـایف وکیـل خـرج. ۱

ممـدوح در دو ١.سلطان را نیز برعهده داشته است توأمـاِن در این صورت، عنوان دو منصـِب

.توصیف شده است» وکیل«و » وزارت«واژۀ 

.توانسته معنی وزیر بدهددر دربار غزنوی می» وکیل«اصطالح . ۲

تنها به یک شاهد، نزدیک به دورۀ غزنویان، برخورد که شاید حـاکی از کـاربرد ٢نگارنده

.باشد» وزیر«جای معنا و بهدر» وکیل سلطان«
وکیلبراخراجاتراهمهبود،کهمسجدهرروستاهاوشهرتمامیدر... قیروانتاشاماز

باشـد،فرمـاناگـر.اسـتانـدکزیت«کهبودنوشتهشاموالیسالیکو...بودسلطان
خـداخانـۀبهکهچیزی. یوزیرنهفرمانبری،تو«:گفتند»...بدهیم٣حارزیترامسجد

.)۷۲: ۱۳۳۵ناصرخسرو، (» نیستجایزتبدیلوتغییرآنجادرباشد،داشتهتعلق
ً
اگـر ایـن . کار رفته استبه» وزیر«معادل » وکیل سلطان«طبق سیاق این عبارات، ظاهرا

دادن فّرخـی، نسـبت۱۲۲تـوان نتیجـه گرفـت کـه در قصـیدۀ برداشت درست باشد، باز می

.آوردبه ممدوح، هیچ آشفتگی و تناقضی پیش نمی» وزارت«و » وکالت«زمان هم

نام ممدوح. ۲-۳

مذکور را » ابوسهل«برخی نسخ لقب : ها، مسئلۀ دیگری پیدا شدنویسپس از بررسی دست

ــه ــی«جای ب ــی«، »عراق ــدآورده» عراب ــیوه٤.ان ــبط ش ــاوت ض ــن تف ــنظم در ای م
ً
ــا ای تقریب

.پورحدس آقای راستی. ١

اِیافزارهای کتابخانهو ادب فارسی؛ تمام نرمنویسی فرهنگستان زبان ؛ پیکرۀ فرهنگ۴افزار درجنرم: با جستجو در. ٢

.وکیل، وکیلی، وکالت: موارد جستجو. ق۸، دارای متنی پیش از قرن »نور«

.روغن شلغم و ترب. ٣

اند ولـی بـرای آشـنایان بـا ضبط کرده» اعراپی/ عراپی«به صورتنویس این نام را شایان ذکر است که چند دست. ٤

.خواند» عرابی«ست که ضبط اخیر را هم باید شیوۀ نگارش نسخ خطی روشن ا
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:شده داردهای بررسینویسدست

وزارتتـا شـه او را بـه «، در متن یـا حاشـیههایی که اغلب نسخه: »وزارت+ عراقی «. ۱

در خوانده باشند، نـام او را » وزیر«یا » وکیل«دارند، فارغ از آنکه ممدوح را » ...ستبنشانده

. اندنوشته» عراقیبوسهل «متن

لقـب ممـدوح را انـد،آورده» وکالـت«هایی که نویساکثر دست: »وکالت+ عرابی «. ۲

.اندنوشته) یا عراپی(» عرابی«

ج ۱۰۳؛ ش»وکالـت+ عراقـی «: ۸۱۳۸۷۸البته نظم مـذکور چنـد اسـتثنا دارد؛ شناسـۀ 

ــات ــی «: ادبی ــی «: ۱۰۳۸؛ ش»وزارت+ عراب ــت+ عراق ــتن(» وکال ــی «، )م » وزارت+ عراب

). حاشیه(

برتـر » وکیـل+ زارت و«مرّجح باشد زیرا ضـبط » عراقی«رسد صورت ترتیب، به نظر میبدین

ِ
شـاید برخـی کاتبـان، بـه. اندنوشته» عراقی«نیز پشتیبان آن دانسته شد و اغلب نسخ

ً
قرینـۀ ضمنا

. اندخوانده یا آن را به این شکل تغییر داده» عرابی«را » عراقی«در مصراع دوم، » عجم... عرب«

» وزیر«ام داشته و ن» ابوسهل عراقی«طبق همۀ مطالب مذکور، یکی از ممدوحان فّرخی 

.غزنویان بوده است

در مدح ابوسهل عمر، کدخدای سلطان۸۹قصیدۀ . ۳

:بدین نام و نشان سروده شده استدر مدح شخصی۸۹قصیدۀ 
ـــــت اقلـــــیم ـــــهل عمـــــر،دخواجـــــۀ ســـــّیکدخـــــدای ملـــــک هف ابوس

)۱۸۴: ۱۳۸۰فرخی، (

انـد، درآمیختهغزنوی های دیگر دربار»ابوسهل«این ممدوح را با محققان پیشیناغلب 

او یکـی از . ممـدوح فّرخـی«: نوشته اسـت» عمر: ابوسهل«که ذیل ) ۱۳۷۷(جز دهخدا به

ابوسهل «در عنوان قصیده، ممدوح را عبدالرسولی . »رجال دربار محمود بن سبکتکین است

بـا «عنـوان قصـیده را دبیرسـیاقی . )۱۸۵: ۱۳۱۱،فرخـی(معرفـی کـرده اسـت » زوزنی دبیر

ابوسـهل دبیـر، عبداللـه بـن احمـد بـن «از چاپ عبدالرسولی گرفتـه و ممـدوح را » اصالح

ــمرده » لکشــن ــی(برش ــتن، ح۱۸۳: ۱۳۸۰،فرخ . )وچهــارچهل: ۱۳۸۰؛ دبیرســیاقی، ۸م



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٢٤

با بحثی کوتـاه، نظـر دبیرسـیاقی را بـر ) ۲۴۹: الف۱۳۸۷؛ ۱۲۳: ۱۳۶۸(یوسفیهمچنین 

:ی او چنین استخالصۀ استدالل اصل. عبدالرسولی ترجیح داده است

و » سمت کدخدایی دارد«است که » خواجۀ سید ابوسهل«قصیدۀ موردبحث در مدح ) آ

چـاپ دبیرسـیاقی نیـز در مـدح ۹۰قصـیدۀ شـمارۀ ) ؛ ب»به دستگاه امیری وابسته اسـت«

یعنـی کدخـدای (» کدخدای عضدالدوله ساالر سـپاه«است که » خواجۀ سید بوسهل دبیر«

» بوسـهل لکشـن«که منطبق بر ) ۱۸۵: ۱۳۸۸فرخی، . نک(ت خوانده شده اس) امیر یوسف

» یک نفر دانسته کـه درسـت اسـت«را ۹۰و ۸۹عبدالرسولی ممدوح دو قصیدۀ ) است؛ پ

حال آنکه وقتـی ممـدوح «دانسته، » بوسهل زوزنی«اما در تعیین آن فرد به خطا رفته و وی را 

اسـت، ممـدوح ) کشـنیعنـی بوسـهل ل(قصیدۀ دومی کدخدای عضدالدوله امیـر یوسـف 

.»هموست... قصیدۀ اول نیز

شده، تنها دهخدا ممدوح قصـیدۀ موردبحـث را شخصـیتی تـازه و در میان نظرهای بیان

های مشـهور دربـار غزنـه را مصّححان دیوان هرکدام یکی از بوسـهل. ناشناخته دانسته است

یوسفی نیـز . ده باشندکه در جایی دالیل خود را مطرح کراند، بدون آنممدوح قصیده دانسته

اشـتراک عبـارت : شـده دانسـته امـا دالیـل او نادرسـت اسـتممدوح را فـردی شناخته
ً
اوال

هیچ بر یکسانی ممدوح ایـن قصـاید داللـت ۹۰و ۸۹در دو قصیدۀ » خواجۀ سید بوسهل«

کنیۀ شخصـی » بوسهل«مختص یک نفر بوده است، نه » خواجۀ سید«کند زیرا نه لقب نمی
ً
خواجۀ سید بوسهل «جای شگفتی است که یوسفی نام ممدوح را نادیده گرفته و واحد؛ ثانیا

که در متن قصـیده (۹۰آورده تا با ممدوح قصیدۀ » خواجۀ سید بوسهل«به صورترا » عمر

.اشتراکی پیدا شود) نامیده شده» بوسهل دبیر... خواجۀ سید«

بوده، ولـی نـام » عمر«۸۹ۀ نقل شد، نام ممدوح قصید۳بنا بر بیتی که در ابتدای بخش

بوسـهل :نبوده اسـت» عمر«یک های مدنظر عبدالرسولی، دبیرسیاقی و یوسفی، هیچبوسهل

را با اضـافۀ » ابوسهل عمر«حتی اگر . »عبدالله«، و بوسهل لکشننام داشته»محمد«زوزنی

د بـن محمـ(بـدانیم، بـاز بـا بوسـهل زوزنـی » ابوسـهل«را نام پدر » عمر«بنّوت بخوانیم و 

پس نظر این سـه و کسـانی کـه . مطابقت ندارد) عبدالله بن احمد(و بوسهل لکشن ) حسین

.اند، مردود استپیروی ایشان ممدوح قصیده را بوسهل لکشن یا زوزنی دانستهبه
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.آیدقصیده برنمی» متن«از ) نظر دهخدا(همچنین، پیوستگی ممدوح به دربار محمود 

خوانـده شـده » کدخـدای َملـک«کـه دانیم، جـز آنربارۀ این ابوسهل عمر چندان نمید

:بوده است» سلطان«و خدمتگزار ) ۳ابتدای بخش. نک(
ـــدمت بــــر دســـت گرفــــتســـلطانخـــدمت  ـــلطانخ ـــر؟س ـــت مگ ـــهل اس س

)۱۸۴: ۱۳۸۰فرخی، (

. اسـتبـودهغزنویانمختص»سلطان«لقبفّرخی،زماندرشد،گفتهترپیشکهچنان

وزیر محمود و (و میمندی ) وزیر محمود(حسنک )۱۹۱،۳۰۵-۱۸۹: همان(عالوه، فّرخی به

ی سلطان نامیده است؛ یعنی در شـعر فّرخـی، منصـب کدخـدایِی»کدخدا«را نیز ) مسعود

.در نتیجه، ابوسهل عمر وزیر سلطانی غزنوی بوده است. ١سلطان همان وزارت سلطان است

مدح ابوسهل، وکیل سلطاندر ۹۹قصیدۀ . ۴

سـروده شـده کـه شـاعر از او در مدح شخصـی) چاپ دبیرسیاقی(دیوان فّرخی ۹۹قصیدۀ 

:چنین یاد کرده استاین
ـــل ســـلطانخواجـــۀ ســـید،  ـــهل، وکی بوس

ج

ــرار ــر اح ــار ب ــت ک ــهل گش ــدو س ــه ب آنک

)۱۹۸: ۱۳۸۰فرخی، (

اند نگاشــته» ابوســهل دبیــر«عبدالرســولی و دبیرســیاقی، ممــدوح قصــیده را در عنــوان، 

عبدالرسـولی از هویـت ایـن فـرد سـخنی نگفتـه امـا ). ۱۹۷: ۱۳۸۰؛۱۹۹: ۱۳۱۱فرخی، (

قصــیده را ذیــل مــدایح ابوســهل لکشــن آورده اســت و) وچهــارچهل: ۱۳۸۰(دبیرســیاقی 

دهخــدا . گفتگــو پذیرفتــه اســتنظــر او را بینیــز ) ۳ح۲۵۱، ۲۴۸: الــف۱۳۸۷(یوســفی 

همـان ۹۹حـدس زده کـه شـاید ممـدوح قصـیدۀ » عمـر: ابوسهل«ذیل ) ۱/۱۷۰: ۱۳۷۷(

.، باشد۸۹ابوسهل عمر، ممدوح قصیدۀ 

گـاه وزرای سـالطین را نیـز کدخـدا «: نیز به این معنی اشاره کرده و نوشته است) ۲۵۹: ]۲۵۳۵[= ١٣٥٥(انوری . ١

درواقع از این قبیل هاآنهای او برای این معنی دقیق و درست نیست، بلکه معنی یک از مثال؛ اما هیچ»اندنامیدهمی

عهد، سپهسـاالری، حـاجبی یـا حکومـت والیتـی از والیـات دستیار صاحبان مناصبی چون وزارت، والیت: است

خوارزمشاهی(سلطان 
ً
؛ مسئول رسیدگی به امور غیرنظامی لشکر یا امور سیاسی، شهری یا مالی یک ناحیـه؛ )مثال

(پیشکار پادشاهی غیرمستقل و وابسته به سلطان 
ً
).حاکم چغانیانمثال
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اند اما را ابوسهل لکشن دانسته۹۹روشن نیست چرا دبیرسیاقی و یوسفی ممدوح قصیدۀ 

هر روی، نظر ایشان نادرست است زیرا بوسهل لکشن، دبیر و کدخدای امیر یوسف بـوده، به

و » وکیلـی«آنجـا برآمـده کـه ابتـدا همچنین، حـدس دهخـدا شـاید از. »وکیل سلطان«نه 

سلطان را یک منصب دانسته، سپس به یکسانی نام و منصب ممدوح دو قصیده » کدخدایی«

یکسانی این افراد را محتمل دانسته است
ً
.توّجه کرده و نتیجتا

چـه در (» وکیل سـلطان«، ۱۲۲قصیدۀممدوحعراقی،بیان شد، بوسهلترپیشکهچنان

» ابوسهل«نیز فردی با کنیۀ ۸۹در قصیدۀ . بوده است) در معنای وکیل خرجمعنای وزیر، چه 

باید همان بوسهل عراقی باشد» وکیل سلطان«و عنوان 
ً
.ستوده شده است که قاعدتا

سه قصیدۀ موردبحثجمع. ۵ بندی اشتراکات متنِی

وده ممـدوحی سـت) چـاپ دبیرسـیاقی(دیوان فرخـی ۱۲۲طور که بیان شد، در قصیدۀ همان

کنیۀ 
ً
وزیر سلطان بوده است» ابوسهل«شده که اوال

ً
نیز ۸۹همچنین در قصیدۀ . داشته و ثانیا

کند کـه ممـدوح هـر این قراین روشن می. شخصی با همین کنیه و منصب ستوده شده است

.دو قصیده یک نفر بوده است

، چـه در چه در معنای وزیـر(سلطان » وکیل«، ۱۲۲، ممدوح قصیدۀ »بوسهل«عالوه، به

همین کنیـه و مقـام را ۹۹ممدوح قصیدۀ . نیز نامیده شده است) معنای وکیل خرج
ً
نیز دقیقا

ممدوح این دو قصیده هم شخصی واحد استبدین. داشته است
ً
نتیجه آنکه . ترتیب، قاعدتا

ممـدوحی فـردی واحـد و ۱۲۲و ۹۹، ۸۹های شـمارهممدوح در هر سه قصـیدۀ فّرخـی به

.بوده است) و شاید توأمان، وکالت خرج سلطان(صاحب منصب وزارت

های گوناگون کنیه و نـام و لقـب ایـن وزیـر غزنـوی بـه ایـن نتیجـه با جمع کردن ترکیب

اسـت امـا »])اعرابـی[یـا عرابـی (ابوسهل عمر عراقـی «تر نام او رسیم که صورت کاملمی

عمر یا ابوسه(نام خود او یا پدرش » عمر«روشن نیست که 
ْ

عمرابوسهل از . بـوده اسـت) ِل

.چنین فردی، کسی جز فّرخی چیزی نگفته است

شـاید . خوانده شده اسـت» خواجۀ سید«شایان ذکر است که در هر سه قصیده، این فرد 

وی نبـوده لقـبیـنهرحال ابهیولاو در دربار غزنوی با همین لقب شهرت داشته  مخـتّص
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. است
ً
ابـوبکر حصـیری » سیدخواجۀ «کسان دیگری را نیز فّرخی مکّررا

ً
خوانده است؛ مثال

و ۳۵۷، ۱۶۸، ۲۶: همـان(، علـی اسـفراینی )و موارد دیگـر۴۵، ۴۴، ۲۸: ۱۳۸۰فرخی، (

).۱۹۴: همان(، حسنک )۲۴۰: همان(، احمد میمندی )موارد دیگر

تعیین زمان وزارت ابوسهل عمر عراقی. ۶

چ منبعی در زمرۀ وزرای غزنوی نکتۀ بسیار شگفت آن است که نام ابوسهل عمر عراقی در هی

.ثبت نشده است

سه تن از سالطین غزنوی  . بـوده اسـت) محمـود، محمـد، مسـعود(فرخی شاعر درباِر

و فهرست کسانی که در خدمت این پادشاهان خلعت وزارت پوشیده اند، بـا مقـداری حـّک

سـهل ؛ حسـنک؛ ابو)دو بـار(ابوالعباس اسـفراینی؛ احمـد میمنـدی : ، چنین است١اصالح

. )۶۸-۶۷: ۱۳۷۸؛ باسـورث، ۴۵-۳۹: ۱۳۶۴ناصرالدین منشی، (احمد عبدالصمدحمدوی؛

:زمان وزارت هریک از این افراد بدین قرار است

. دار دیوان وزارت بودمحمود عهدهسلطنتاسفراینی از ابتدای :ق۳۸۷-۴۰۱
ً
در ظـاهرا

: ۱۴۲۴عتبـی، (ق مـرد۴۰۴خواسته به حبس رفت و در خاطر خشم سلطان، خودق به۴۰۱

).۳۴۰-۳۳۸: ۱۳۷۴؛ جرفادقانی، ۳۵۶، ۳۵۳

ــاردین: ق۴۰۵-۴۱۶ ــه ن ــود ب ــت محم ــیش از عزیم ــدی پ ــوان ٢میمن ــدون آنکــه عن ، ب

وزارت بیابــد، عهــده
ً
خلعــتدار امــور شــد و در زمــانی پــس از بازگشــت ســلطان، رســما

، محمود در ). ۳۶۰: ۱۴۲۴عتبی، (وزارت پوشید 
ً
کشـید ق به نـاردین لشـکر۴۰۴توضیحا

بوسهل حمدوی نیاورده و باسورث بوسهل زوزنی را با تردید در رسمیت وزارتش، نـام الدین منشی سخنی ازناصر. ١

.آیدتر میها برمبنای توضیحاتی است که سپسحک و اصالح این نام. برده است

ده که هم ضبط ش» نارین«این واژه ) ۳۴۳: ۱۳۷۴(به فارسی، یعنی ترجمۀ جرفادقانی تاریخ عتبیدر ترجمۀ کهن . ٢

ق بـه نـارین لشـکر کشـیده ۴۰۰متفاوت با متن عربی است و هم با وقایع تاریخی ناسازگار است زیرا محمود در 

تر، وزیـر بـه و این زمان پیش از آن است که محمود بر اسفراینی خشم بگیـرد و سـپس)٢١/٣٢١: ۱۳۷۱اثیر، ابن(

.حبس خودخواسته برود
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١.)۳۹۵-۳۹۴: ۱۳۶۳گردیزی، (ق به غزنه بازگشت ۴۰۵و در)۲۱/۳۴۹: ۱۳۷۱اثیر، ابن(

در 
ً
؛ ۱ح۱۱۳: ۱۳۶۲زاده، تقــی. نــک(معــزول و محبــوس شــد ق۴۱۶میمنــدی نهایتــا

).۲۰۴-۲۰۰: ۱۳۹۰؛ نحوی، ۲۴۰-۲۳۹: ۱۳۷۱سیدی، 

تـا و٢)۱۹۱-۱۸۸: ۱۳۶۴عقیلـی، (رسـید وزارتق بـه ۴۱۹حسنک در :ق۴۱۹-۴۲۱

؛ ۱۹۲: همـان(شاید مدتی نیز در زمـان محمـد وزارت کـرده باشـد . مرگ محمود وزیر بود

).۷۲: ۱۳۶۳ای، شبانکاره

بیهقـی، (ابوسهل حمدوی مدتی در زمـان سـلطنت کوتـاه محمـد وزارت کـرد : ق۴۲۱

ـــی . )۱/۳۸۳: ۱۳۸۸ ـــرالدین منش ـــی )۱۳۶۴:۳۹۴۵(ناص ) ۱۹۳-۱۵۰: ۱۳۶۴(و عقیل

خاطر نزدیـک که به) ۱۳۸۸:۱/۳۸۳(اند، ولی بیهقی غزنوی نشمردهحمدوی را جزو وزرای 

گفته حمدوی 
ً
... به روزگار امیر محمـد«بودن به زمان وقایع، مأخذ معتبرتری است، صریحا

با خلع امیرمحمد در . »وزارت یافته و خلعت وزارت پوشیده
ً
شـّوال ۳وزارت بوسهل قاعدتا

.استپایان یافته) ۱/۱: ۱۳۸۸بیهقی، (ق ۴۲۱

پس حمدوی چه از ابتدای سلطنت محمـد وزیـر . مدت سلطنت محمد بسیار کوتاه بود

در آغاز سلطنت محمد وزارت یافتـه حسنکشده باشد، چه پس از استمرار احتمالی وزارت 

.باشد، وقفۀ چندانی بین دو وزارت پیش نیامده است

وایـل صـفر میمندی در حکومت مسعود، از حـبس نجـات یافـت و از ا:ق۴۲۲-۴۲۴

بـاز )۱/۳۴۹: همان(ق ۴۲۴محرم ۲۵تا آخر عمر، )۱۴۵-۱/۱۴۴: ۱۳۸۸بیهقی، (ق ۴۲۲

.وزارت کرد

نـک(ق۴۰۱در بعضی نوشتارها این سال . ١
ً
نـک(ق ۴۰۴و در بعضـی دیگـر ) ۱۰۲: ۱۳۶۸یوسـفی، . مـثال

ً
. مـثال

سو با شایان ذکر است، هم. ذکر شده که درست و دقیق نیست) ۲۱۲: ۱۳۷۱؛ سیدی، ۷۹، ۷۵: ب۱۳۸۷یوسفی، 

دانسـته » میمندی بـه رتبـۀ وزارت... تقرِر«ق را سال ۴۰۵بدون توضیحی، ) ۲۱۳: ۱۳۷۸(آنچه در متن آمد، ناظم 

، زمان خلعت)ر۸۱گ: ۷۰۱۸ش(نویسی از تاریخ عتبی همچنین در دست.است
ً
ق ۴۰۵پوشی میمنـدی صـریحا

یکی از وقایع )پ۲۰۳گ: ۵۷۶۷عتبی، ش(نویسی دیگر ذکر شده و در دست اندکی پیش از وزارت یـافتن (، زماِن

).۵۲۷: ۱۳۸۷ی،عتب(است ینچنیزنیالهادیوسفدر چاپ .ق آمده است۴۰۵) میمندی

.با کنار هم گذاشتن شواهد، درستی همین تاریخ را اثبات کرده است) ۲یادداشت۲۱۶: ۱۳۹۰(نحوی . ٢

-



١٢٩/نشان محمودممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی: مر عراقیابوسهل ع

ـــدی، درا:ق۴۲۴-۴۳۲ ـــوت میمن ـــد از ف ـــد روز بع ـــا ص ـــمد تنه ـــد عبدالص حم

تا مرگ مسعود در ایـن و ) ۳۵۹: همان. نک(ق خلعت وزارت پوشید ۴۲۴االولی یجماد۶

.منصب ماند

سمی و غیررسمی تفکیک وزارت ر . ۶-۱

های رسمی سه فاصله که دیده شد، در حکومت پادشاهان نخست غزنوی، میان وزارتچنان

ق ۴۱۹ق تـا ۴۱۶؛ )پوشی میمندیحبس اسفراینی تا خلعت(ق ۴۰۵ق تا ۴۰۱: افتاده است

خلع سلطان محمـد (ق ۴۲۲ق تا صفر ۴۲۱؛ شّوال )عزل میمندی تا خلعت پوشی حسنک(

).میمندیپوشی دوبارۀ تا خلعت

و برای تـأمین آن، ) ۶۲: ۱۳۷۸باسورث، (حکومت غزنوی مخارج بسیار سنگینی داشته 

لحاظ سازمانی نیازمند کسی بوده که امور مالیاتی کل قلمرو را بگرداند و مبالغ الزم را بـه به

بدون این شخص، که مسند وزارت داشت، تأمین مخارج حکومت . موقع تحویل خزانه دهد

خلعت وزارت بپوشد کسی . شداسی میدچار خلل اس
ً
، تا زمانی که دیگری رسما

ً
پس منطقا

کارهای مالی حکومت را سامان میمی
ً
های هایی از این شیوه در متننشانه. دادبایست موقتا

. شودکهن دیده می

وزارت رسـمی کـه . ۱: اندداشـته» وزارت«گونه رسد غزنویان دوترتیب، به نظر میبدین
ً
:۱۳۸۸بیهقـی، . نـک(پوشی همـراه بـوده با مواضعه نوشتن، سوگند خوردن و خلعتاکیدا

زیرا، حتی اگر وزارت کسی قطعی می) ۱/۱۴۲-۱۴۳
ً
شـد، پـیش از اجـرای آن آداب، رسـما

وزارت . ۲؛ )۱/۳۵۹: ۱۳۸۸؛ ۴۷۷]: ۲۵۳۶[=۱۳۵۶بیهقـی، . نـک(شد وزیر شمرده نمی

تی بـوده غیررسمی، که شاید در وظایف با وزیر رسمی 
ّ
فرق چندانی نداشته ولی منصبی مـوق

ـت در کتـب تـاریخ وزارت ثبـت نمی. است
ّ
موق . شـده اسـتنام چنین متصدیان غیررسمِی

ابوسهل عمر عراقی از وزرای غیررسمی بوده است
ً
.بنابراین، احتماال

گانهوزارت غیررسمی در فواصل سه. ۶-۲

)ق۴۲۲ق تا صفر ۴۲۱شّوال (مندی خلع محمد بن محمود تا وزارت دوبارۀ می. ۶-۲-۱

شغل وزارت «ق، در مسیر مسعود از هرات به بلخ، ۴۲۱الحجۀ القعده تا نیمۀ ذیاز نیمۀ ذی
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روشن نیست بوالخیر بر همـین شـغل . )۸۲، ۱۳۸۸:۱/۷۲بیهقی، (» راندبوالخیر بلخی می

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

بیهقی بارها به جایگـاه . کرده استنیاز میکرد که شاید مسعود را از وزیری غیررسمی بیمی

(وزیر بوسهل نزد مسعود اشاره کرده شبه
ً
و یـک )۳۱۶، ۱۴۰-۱۳۹، ۸۲، ۱/۲۲: همان: مثال

ای در مـدح عالوه، منـوچهری قصـیدهبـه.)۱/۵۵: همان(خوانده است » وزیر«بار هم او را 

دهد که و بیتی نویافته از آن نشان می...) اال یا خیمگی خیمه فروهل(ی غزنوی دارد »یروز«

نحـوی، ؛)۷۰۶-۱۳۹۶:۷۰۵آبادیـان،(، ابوسـهل زوزنـی اسـت »وزیـر«منظور شـاعر از 

وزارت » وزیر«البته مشخص نیست منظور شاعر از ٢.)۳۹۶-۳۹۷: ۱۳۹۷ منصِب صاحِب

باشـد کـه بیهقـی » شـبه وزیـربه«ت منظور او همان بعید هم نیس. رسمی است یا غیررسمی

.گفته است) ۱/۲۲: ۱۳۸۸(

همچنین، شاید مسعود چند ماه پیش از وزارت میمنـدی، وزیـر غیررسـمی نیـز نداشـته 

کیـد می: است کـرده میمنـدی بایـد زودتـر او برای وزارت میمندی شتابان بوده و پیوسـته تأ

کارها موقوف است و مهمات بسیار داریـم «،»همه کارها موقوف است«خلعت بپوشد زیرا 

.)۱۴۴-۱۳۸۸:۱/۱۴۲بیهقی، (» شغل در پیش بسیار داریم«، »تا همه گزارده آید

و چون در این منصـب » منصب وزارت یافت«دربارۀ زوزنی گفته که در زمان مسعود ) ۱۹۳ـ۱۹۲: ۱۳۶٤(عقیلی ١.

را از ] زوزنی[= آوردند، او ] محبس میمندی[= خواجه احمد حسن را از هندوستان «کارهای ناشایستی کرد، وقتی 

ذکر تحریک مسعود به بازپس: گزارش عقیلی دربارۀ زوزنی پرغلط است. »وزارت معزول کردند
ً
گرفتن صالت اوال

بخـش . صحیح اسـت» محمود«جای به» محمد«جزو کارهای زشت بوسهل، نادرست است؛ » محمود«
ً
ثانیـا

هـای محمـد، گرفتن انعامتل او، تحریک مسعود به پسسعایت علیه حسنک و ق(اعظم کارهای ناشایست بوسهل 

اند، نه در زمـان وزارت یا به انجام رسیدهدر زمان وزارت میمندی صورت گرفته) توطئه علیه آلتونتاش خوارزمشاه

).٣٠٤-٣٠٣، ٢٨٥-٢٨٤، ۲۸۳، ۲۵۶، ۲۵۴، ١٧٧-١٧٣، ١/٥٥: ۱۳۸۸بیهقی، . نک(خود بوسهل 

) ۳۹۷: ۱۳۹۷(همچنین شایان ذکر است که نحوی . اندبع دوم، داور محترم نشریه بودهراهنمای نگارنده به این من٢.

بـدین ترتیـب معلـوم . ق دانسـته اسـت۴۲۲ق تا محرم ۴۲۱تاریخ سرایش قصیدۀ منوچهری را زمانی بین شعبان 

از زمان پیوستن او به مسعود در دامغـان تـا وزارت میشودمی
ً
دانـد، منـدی مینحوی زمان وزارت زوزنی را تقریبا

القعـده و که گفته شـد، بیهقـی در ذیهرتقدیر، چنانق؛ اما به۴۲۲ق تا روزهای آغازین صفر ۴۲۱یعنی از رجب 

شغل وزارت معرفی کرده اسـت۴۲۱الحجۀ ذی نیـز تـاریخ ) ۷۰۶: ١٣٩٦(آبادیـان . ق بوالخیر بلخی را متصدِی

.ق دانسته است۴۲۱را تبع آن، تاریخ سرایش قصیدۀ منوچهری وزارت زوزنی و به
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)ق۴۱۹ق تا ۴۱۶(عزل میمندی تا وزارت حسنک . ۶-۲-۲

رسد او نیـز مـدتی نام ابوالقاسم کثیر در فهرست وزیران رسمی غزنوی نیامده ولی به نظر می

کثیـر خـود بوالقاسـم«)۱/۱۴۹:همـان(بیهقـی به گفتۀ . ود بوده استوزیر غیررسمی محم

. کـرداش با وی دشـمنی میهمین دلیل، میمندی پس از وزارت دوبارهو به» وزارت رانده بود

این دشمنی دالیل دیگری نیز داشته اما وزارت بوالقاسم چنان برای میمندی ناخوشایند بـوده 

ای آنچـه بدزدیـده«: کـرده، بـه او گفتـهسخت مؤاخذه میکه در آخر عمر، وقتی بوالقاسم را

طبـق ایـن . )۱/۳۴۷:همـان(» ، کس را بـا تـو کـار نیسـتباد وزارت از سر بنهیبازدهی و 

، وزارت ق۴۱۹-۴۱۶ها، ابوالقاسم باید در زمان حبس و عذاب میمندی، یعنی حـدوداشاره

.)۲/۹۴۱:همان. نیز نک(کرده باشد، نه زمان دیگری 

از مقامات بونصر مشکان، پس از عزل میمنـدی، )۱۹۰-۱۸۸: ۱۳۶۴(ر نقل عقیلی بناب

ق ۴۱۹آزمود و در » دو سال او را«خواسته ابوالقاسم را خلعت وزارت بپوشاند اما محمود می

. »عهدۀ اوست، تبـاه گـردداین شغل از او نیاید و شغل عارضی که به«به این نتیجه رسید که 

ق همه یـا بخشـی از امـور دیـوان وزارت را بـا ۴۱۷د سلطان از حدود رسبنابراین به نظر می

. حفظ سمت عارضی، به ابوالقاسم سپرده بوده است

ابتدا دبیر میمنـدی بـوده، سـپس » بومحمد قاینی«گفته )۱/۱۴۶: همان(عالوه، بیهقی به

از آن بـه کرد به فرمان امیر محمود و پسدبیری خواجه ابوالقاسم کثیر می«در زمان حبس او 

یعنی قـائنی . و میمندی پس از وزارت دوباره، او را باز به دیوان خود آورد» دیوان حسنک بود

شـده بـوده و بعیـد از چهار بار خدمتی که بیهقی نام برده، سه بـار در دیـوان وزیـران شناخته

.عنوان وزیرای باشد بر شناسایی ابوالقاسم کثیر بهنیست گزارش بیهقی قرینه

)ق۴۰۵ق تا ۴۰۱(پوشیدن میمندی حبس اسفراینی تا خلعت. ۶-۲-۳

ق وزیـر غیررسـمی محمـود بـوده ۴۰۵ق تـا ۴۰۴میمندی پـیش از رسـیدن بـه وزارت، از 

ق چه کسـی متصـدی کارهـای وزارت ۴۰۴ق تا ۴۰۱اما روشن نیست بین ) ۶بخش . نک(

.بوده است

بهابتدا ذهن را اشتب) ۳۳۹: ۱۳۷۴(ممکن است ترجمۀ جرفادقانی 
ً
ابواسحاق «سمت اها
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، محمود پـس )۳۵۵: ۱۴۲۴(به گفتۀ عتبی . ق، ببرد۴۰۱، دهقان بلخ در »محمد بن حسین

گماشـت و وقتـی اسـفراینی » دیوانیصـاحب«از خشم گرفتن بر اسفراینی، ابواسحاق را بـه 

پس ابواسحاق صاحب دیوان خراسان شده بـود، نـه وزیـر . رفت» هرات«هنوز وزیر بود، به 

).۳۴۴: ۱۳۷۴؛ جرفادقانی، ۳۶۱: همان. نیز نک(سلطان

نام وزیر غیررسمی سلطان در حدوبدین
ً
ق۴۰۴-۴۰۱د ترتیب، اوال

ً
مفقود اسـت؛ ثانیـا

بنـابراین بـه . وزیری به نام ابوسهل عمر عراقی شناسایی شده که زمان وزارتش دانسته نیسـت

.استوزارت بوده صاحب شغل ق۴۰۴-۴۰۱رسد ابوسهل عمر عراقی در حدود نظر می

روشن میهمچنین، با این نتیجه
ً
شود که مخدوم ابوسهل، سلطان محمود گیری، مستدال

.بوده است

احتماالتی دربارۀ رابطۀ فرخی و ابوسهل عمر عراقی. ۷

ای که بـه ممـدوحان خـود داشـته، مـدایحی بـرای گویا فرخی بنا بر میزان پیوستگی و عالقه

:مدایح او از نظر تعـداد، چهـار دسـته اسـت). ۱۵: ۱۳۹۶نی، دهقا(سروده است ایشان می

مخـتص : پـانزده مدیحـهده. ۲مختص محمود، محمـد، یوسـف؛ : بیش از چهل مدیحه. ۱

بـرای عبـدالرزاق میمنـدی، : سـه تـا شـش قصـیده. ۳میمندی، مسعود، بـوبکر حصـیری؛ 

وسـهل عراقـی؛ حسنک، علی اسفراینی، ابوبکر قهستانی، بوسهل لکشن، بوسهل حمدوی، ب

برای منصور میمندی، نصر، ایـاز، طـاهر، ابومنصـور قـراتگین، خواجـه : دو مدیحهیکی . ۴

.ابوالمظفر
ً
اسـت امـا در فهرسـت » کـم«با این حساب، مدایح فرخی برای ابوسـهل عراقـی نسـبتا

بنـابراین همـین . دربـار قـرار دارد» معتبـر«در کنار افراد » نشانبی«مذکور، نام این ممدوح 

.مدیحه را برای این فرد گمنام باید شگفت و فراوان ارزیابی کرد» کم«تعداد 

زمان . دهندشاید رابطۀ میان شاعر و وزیر فراتر از آن بوده که این آمارهای مطلق نشان می

ق در ایـن دربـار ۴۰۲کم از دقیق ورود فّرخی به دربار غزنوی مشخص نیست، اما او دسـت

این زمان مقـارن اسـت بـا دوران وزارت بوسـهل عراقـی ). ۱۹: ۱۳۹۶دهقانی، (بوده است 

فّرخـی در همـان سـال). ق۴۰۴-۴۰۱حدود(
ً
آغـاز (ها بنابراین احتمـاال

ً
کـه شـاید اصـال
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با بوسهل عراقی آشنا شده و مدایحی برای او سـروده امـا ) پیوستنش به دربار غزنه بوده است

پـس دو احتمـال پـیش . نگفتـه اسـتای برای ویپس از پایان وزارت ممدوح، دیگر مدیحه

:آیدمی

رابطۀ شاعر با این وزیر گرم و نزدیک بـوده امـا فرصـت چنـدانی بـرای عـرض ارادت . ۱

نیافته است؛

شـاعر کـهاینبوسهل حشمت فراوانی در دربار محمود داشته است، زیـرا بـا . ۲ فرخـْی

کم سـالی یـک قصـیده، سـتپیوستۀ این وزیر نبوده، تعداد بالنسبه معتنابهی مدیحه، یعنی د

.برای او سروده است

حدس و گمانی دربارۀ زمان مرگ ابوسهل. ۸

پس . مانده از تاریخ بیهقی، هیچ نامی از ابوسهل عمر عراقی نیامده استهای باقیدر بخش

او از 
ً
ق کـه محمـود ۴۱۹همچنـین در . ق در دربار نبوده یـا مـرده بـوده اسـت۴۲۱احتماال

یگزین میمندی کند، نام بوسهل عمر عراقـی جـزو نامزدهـای وزارت خواست کسی را جامی

بسـا پس، چه. )۳۵۲-۱/۳۵۱: ۱۳۸۸بیهقی، ؛ ۱۹۱-۱۳۶۴:۱۹۰عقیلی، . نک(نبوده است 

بتـوان ) و فقط شـاید(شاید . او در این تاریخ از کار درباری کرانه کرده یا درگذشته بوده باشد

:ق درگذشته باشد۴۰۴ود هایی نیز یافت که ابوسهل عمر در حدنشانه

ق احمـد حسـن را بـه وزارت غیررسـمی خـود ۴۰۴گونه که گفته شد، محمود در همان

ابوسهل عراقی ایـن وظیفـه را داشـته اسـتمنصوب کرد، درحالی
ً
. که تا پیش از آن، احتماال

عتبـی کـه . کفـایتی اوبی. ۲مـرگ ابوسـهل؛ . ۱: دلیل این برکناری، از دو حال خارج نیست
ً
دربارۀ وزارت غیررسمی میمندی سخن رانده، کتاب خود را در زمان وزارت رسـمی صریحا

او نوشته و در انتهـای آن گفتـه کـه میمنـدی او را جـزو همنشـینان خـویش قـرار داده اسـت 

آمـد برای خوش«در این کتاب، مطالبی را » دور نیست که«بنابراین، ). ۴۸۳: ۱۴۲۴عتبی، (

و در اختالفـات دربـاری، ) ۱۹۶: ۱۳۴۲فلسفی، (» ه باشدنگاشت«میمندی » و رضای خاطر

جای ابوسـهل، ترتیب اگـر دلیـل انتصـاب میمنـدی بـهبـدین. جانب او را نگاه داشته باشـد

یافت کـه کـاردانی میمنـدی را بسـتاید و در کفایتی فرد اخیر بود، عتبی فرصتی مغتنم میبی
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شّدت چنین کرده اسـت ناحق و بهفراینی بهکه دربارۀ اسناتوانی وزیر پیشین مبالغه کند، چنان

، تـاریخ یمینـیبنابراین، نیامدن نـام ابوسـهل عراقـی در . )۲۱۹-۱۳۷۱:۲۱۰سیدی، . نک(

گویا از آنجاست که عتبی نخواسته بیان کند کسانی جز میمندی نیز شایستگی ایـن شـغل را 

آمده اما مـرگ ت برمیاین احتمال هم هست که بوسهل عراقی، از عهدۀ شغل وزار. اندداشته

ق سبب شده سلطان که قصد غزوۀ ناردین را داشته و مدت زیـادی دور از قلمـرو ۴۰۴او در 

کسی را بهخود می
ً
جای بوسهل بنشاند تا در غیاب او، خللی به امور مانده، ناگزیر بوده موقتا

.وارد نشود

گیرینتیجه. ۹

، همـه در سـتایش )اپ دبیرسـیاقیچـ(از دیـوان فرخـی ۱۲۲و ۹۹، ۸۹سه قصیدۀ شـمارۀ 

د این ممدوح به احتمال زیاد مدتی در حدو. اند»ابوسهل عمر عراقی«ممدوحی واحد به نام 

، در زمان حبس اسـفراینی و پـیش از وزارت میمنـدی، مسـئول دیـوان وزارت ق۴۰۱-۴۰۴

همچنـین ممکـن اسـت وی در حـدود سـال . محمود بوده اما خلعت وزارت نپوشیده است

.رگذشته باشدق د۴۰۴

منابع

دکتری، رسالۀ. »آنمشکالتشرحودامغانیمنوچهریدیوانتصحیح«). ۱۳۹۶(راضیهـ آبادیان،

ــگاه ــومپژوهش ــانیعل ــاتوانس ــهمطالع ــی، ب ــیراهنماییفرهنگ ــداریانتق ــغروپورنام اص

. فردمیرباقری

: تهـران. علـی هاشـمی حـائریترجمـۀ . ۲۱، جتاریخ کامل بزرگ اسالم و ایران). ۱۳۷۱(اثیر ابنـ 

.مؤسسۀ مطبوعات علمی

مـنوالبربـروالعـربتـاریخفـیالخبروالمبتدأدیوان(خلدون تاریخ ابن). ۱۴۰۸(خلدون ـ ابن

:بیـروت.شـحادة و سـهیل زکـارخلیلتحقیق). مقدمه(۱، ج)األکبرالشأنذویمنعاصرهم

.الفکردار

علمـی و : تهـران. ترجمۀ محمد پروین گنابـادی. ۱، جخلدونمقدمۀ ابن). ۱۳۷۵(ـ ــــــــــــــ 

.فرهنگی
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عالمـه . »پیشنهادی در تصحیح بیت آغازین قصیدۀ داغگاه فرخی«). ۱۳۹۰(امیدساالر، محمود ـ 

.۵۴-۴۷: )بهار و تابستان(۳۱، ش)فلسفه و کالم(

ــ  ــوری، حســن ـ ــلجوقی]. ۲۵۳۵) [= ۱۳۵۵(ان ــوی و س ــوانی دورۀ غزن ــطالحات دی ــ. اص :رانته

.کتابخانۀ طهوری

ــران: در. »دورۀ اول غزنــوی«). ۱۳۶۳(باســورث، کلیفــورد ادمونــد ـــ  ــاریخ ای نظــرزیــر.۴، جت

.امیرکبیر:تهران. مترجم حسن انوشه.فرای. ن. ر

.امیرکبیر: تهران. ج در یک مجلد۲، تاریخ غزنویان). ۱۳۷۸(ـ ـــــــــــــ

ــار].۲۵۳۶[= )۱۳۵۶(بیهقــی، ابوالفضــل ـــ  ــیت ــاضتصــحیح علی. یخ بیهق :مشــهد. اکبــر فی

.دانشگاه فردوسی

. تصحیح و تعلیق محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی. ج۲، تاریخ بیهقی). ۱۳۸۸(ـ ـــــــــــــ

.سخن: تهران

:دنیـای کتـاب،تهـران. هـزارۀ فردوسـی:در.»شـاهنامه و فردوسـی«). ۱۳۶۲(زاده، حسـن تقیـ 

۴۳-۱۳۵.

علمـی و : تهـران. تصحیح جعفر شعار. ترجمۀ تاریخ یمینی). ۱۳۷۴(ن ظفر جرفادقانی، ناصح بـ 

.فرهنگی

).۱۳۸۰(فرخی ←مقدمه . ـ دبیرسیاقی، محمد

کتابخانـه، مـوزه و : تهـران. ۷، ج)دنـا(های ایران فهرستوارۀ دستنوشته). ۱۳۸۹(درایتی، مصطفی ـ 

.مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

.مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران: تهران.۱، جهناملغت). ۱۳۷۷(اکبر دهخدا، علیـ 

.نشر نی: تهران. فرخی). ۱۳۹۶(دهقانی، محمد ـ 

تـرین نسـخۀ ، همراه با چاپ فاکسـیمیلۀ کهنترجمان البالغه، )۱۳۶۲(رادویانی، محمد بن عمر ـ 

.اساطیر: تهران. الشعرا بهارتصحیح احمد آتش، انتقاد ملک. شدهشناخته

. )پنج گفتار در زمـان و زنـدگانی فردوسـی(سرایندۀ کاخ نظم بلند ). ۱۳۷۱(، مهدی فرخدیدیسـ 

.آستان قدس رضوی: مشهد

: تهـران. تصـحیح میرهاشـم محـدث. مجمـع االنسـاب). ۱۳۶۳(ای، محمد بن علـی شبانکارهـ 

.امیرکبیر

:بیــروت. یتصــحیح احســان ذنــون الثــامر. الیمینــی). ۱۴۲۴(عتبــی، محمــد بــن عبــدالجبار ـــ 

.دار الطلیعة
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.مکتوبیراثم: تهران. یالهادیوسفیحتصح. یمینیال). ۱۳۸۷(ـ ـــــــــــــ 

الـدین حسـینی ارمـوی تصحیح و تعلیـق میرجالل. آثار الوزراء). ۱۳۶۴(عقیلی، حاجی بن نظام ـ 

.اطالعات:تهران). محدث(

: تهـران. تصحیح علی عبدالرسولی.سیستانیدیوان حکیم فرخی). ۱۳۱۱(فرخی، علی بن جولوغ ـ 

.مطبعۀ مجلس

انتشـارات : تهـران. تصحیح محمد دبیرسـیاقی. سیستانیدیوان حکیم فرخی). ۱۳۸۰(ـ ــــــــــ

.زوار

، تهـران. چنـد مقالـۀ ادبـی و تـاریخی: در. »یک وزیـر ایراندوسـت«). ۱۳۴۲(فلسفی، نصرالله ـ 

.۲۰۹-۱۹۱: دانشگاه تهران

تصـحیح عبـدالحی . )زیـن األخبـار(تـاریخ گردیـزی ). ۱۳۶۳(بن ضـحاک گردیزی، عبدالحی ـ 

.دنیای کتاب: تهران. حبیبی

ــ  ــاریخ وزرا). ۱۳۶۴(ناصــرالدین منشــی ـ ــار در ت تصــحیح . نســائم االســحار مــن لطــائم االخب

.اطالعات: تهران). محدث(الدین حسینی ارموی میرجالل

.نسوی←تعلیقات . ـ مینوی، مجتبی

.انتشارات زوار: تهران. کوشش محمد دبیرسیاقیبه. سفرنامه). ۱۳۳۵(ناصرخسرو ـ 

: پیشـاور. ترجمۀ عبدالغفور امینی. حیات و اوقات سلطان محمود غزنوی). ۱۳۷۸(ناظم، محمد ـ 

.مرکز نشراتی میوند

،جسـتارهای ادبـی. »نقد روایتی از چهارمقاله دربارۀ زنـدگانی فردوسـی«). ۱۳۹۰(نحوی، اکبر ـ 

.۲۲۰-۱۸۵:)اییزپ(۱۷۴ش

مهرنامـۀ اسـتاد دکتـر (دیهـیم هفتـاد : در. »دو نکته دربارۀ ابوسهل زوزنـی«). ۱۳۹۷(ـ ـــــــــــ

به خواستاری و اشـراف محمـود فتـوحی رود معجنـی، سـلمان سـاکت، . )محمدجعفر یاحقی

.۳۹۸-۳۹۵:تهران، سخن. اصغر ارشاد سرابی

تصـحیح و تعلیـق مجتبـی .الـدین منکبرنـیلسیرت جـال). ۱۳۸۴(الدین محمد نسوی، شهابـ 

.علمی و فرهنگی: تهران. مینوی

اهتمـام هیـوبرت بـه. )نامهسیاسـت(سـیر الملـوک ). ۱۳۴۷(الملک، ابوعلی حسن طوسی نظامـ 

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. کدار

.علمی: تهران. فرخی). ۱۳۶۸(یوسفی، غالمحسین ـ 

.۲۵۲-۲۴۷:سخن،هرانت. کاغذ زر. »ابوسهل لکشن«). الف۱۳۸۷(ــــــــــــــ
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.۱۰۰-۷۵: سخن، تهران. کاغذ زر. »احمد بن حسن میمندی«). ب۱۳۸۷(ــــــــــــــ

منابع خطی

الـدینزینبـنالرسـتانیکتابـت مفـرد. لیمینیتاریخ ا). ۷۰۱۸ش(عتبی، محمد بن عبد الجبارـ 

.انۀ مجلسکتابخ. ق۶۶۳االول ربیع۲۲بکر، ابیبنمحمد

. ق۸یـا اوایـل ۷ابوالفضل کلیاتی، کتابت قـرن ) ترجمه؟. (تاریخ عتبی). ۵۷۶۷ش(ـ ـــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس

. ق۱۲۷۰کتابـت عبدالحمیـد مـتخلص بـه صـفا، .دیوان). ط۲/۱۶۹ش(فرخی، علی بن جولوغـ 

.کتابخانۀ مجلس

.کتابخانۀ مجلس.دیوان). ۶/۷۸۸۶ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس. ق۱۳کتابت قرن .دیوان). سرود۷۵ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس. ق۱۲کتابت قرن .دیوان). فیروز۱۸۶ش(ــــــــــــ

کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه . ق۱۳کتابـت سـرخوش، قـرن .دیوان). ج ادبیات۱۰۳ش(ــــــــــــ

.تهران

.کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.ق۱۲کتابت قرن .دیوان). ب ادبیات۱۲۵ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس. ق۱۳۰۴کتابت افشار، .دیوان). ۱۰۳۷ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس. کتابت عبرت مصاحبی.دیوان). ۱۰۳۸ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس. ق۱۳کتابت صبوری شاعر، قرن .دیوان). ۲۴۷۰ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس. ق۱۲۷۹کتابت عبدالعلی متخلص به مینا، .دیوان). ۲۴۷۱ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس. ق۱۳۴۶کتابت عبرت نائینی، .دیوان). ۲۴۷۲ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. ق۱۲۶۵کتابت هدایت، .دیوان). ۳۱۱۲ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس. ق۱۲۶۹زی، کتابت حکیم پسر وصال شیرا.دیوان). ۴۱۳۲ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس. ق۱۳کتابت قرن .دیوان). ۴۷۵۹ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مجلس. ق۱۳کتابت قرن .دیوان). ۴۸۹۷ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.دیوان). ۴۹۹۳ش(ــــــــــــ

.مرکزی دانشگاه تهرانکتابخانۀ . ق۱۴کتابت قرن .دیوان). ۵۰۰۷ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. ق۱۳کتابت شهدی بختیاری، قرن .دیوان). ۵۴۹۳ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. ق۱۳کتابت قرن .دیوان). ۹۹۱۹ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.دیوان). ۱۰۰۵۸ش(ــــــــــــ
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.کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.دیوان). ۱۱۱۲۹ش(ــــــــــــ

.کتابخانۀ ملی.دیوان). ۸۱۳۰۸۱شناسۀ (ــــــــــــ

.کتابخانۀ ملی.دیوان). ۸۱۳۸۷۸شناسۀ (ــــــــــــ

.کتابخانۀ ملی.دیوان). ۸۱۹۲۴۶شناسۀ (ــــــــــــ

.ملیکتابخانۀ.اشعار فرخی و دیگران). ۱۵۰۸۷۲۲شناسۀ (ــــــــــــ

.کتابخانۀ ملی.دیوان). ۱۵۵۸۰۳۸شناسۀ (ــــــــــــ

.کتابخانۀ ملی. ق۱۳۳۶کتابت عبرت نائینی، .دیوان). ۲۱۴۵۲۳۱شناسۀ (ــــــــــــ

.کتابخانۀ ملی.دیوان). ۲۲۳۱۶۳۹شناسۀ (ــــــــــــ

محمـدبتکتا. ۱ج،القصایدمجمعدر»سیستانیفرخیاشعار«). م۵۱۳۲۴ش(القصایدمجمعـ 

]. الحسینیمحمدالدینتقیتسویدوانتخاب[ق۱۰۶۷-۱۰۶۶،)النجاری؟(البخارییوسف

.رضویقدسآستانمرکزیکتابخانۀ
منابع دیجیتال

.نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسیـ پیکرۀ فرهنگ

.رایانه، مهرارقام»۴درج «افزار ـ نرم

.اسالمیعلوموتریکامپیتحقیقات، مرکز»نور«افزارهای ـ نرم




