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چکیده
وزارت یکی از مهمترین مناصب در طول تاریخ است .این منصب با توجه به شرایط و موقعیتهای
گوناگون دچار تغییراتی شده است.
حکومتها متناسب با ویژگیهای خود هر کدام قواعدی را به این منصب افزودهاند .به عنوان مثال
زمانی که مسلمانان ایران را فتح کردند قوانین و ویژگیهای اسالمی را به آن افزودند که باعث شد این
منصب شکلی اسالمی پیدا کند.
در این مقاله عالوه بر بررسی مفهوم واژه وزیر ،در کتابهای گوناگون؛به تاریخچه ،ویژگیها ،پیوند
دین و سیاست و تأثیر آن بر منصب وزارت و نیز جایگاه و حیطه تواناییهای وزیر بر اساس برخی
متون تاریخی و ادبی پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :متون تاریخی -ادبی ،وزارت ،ویژگیهای وزیر
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مقدمه
در مورد معنای لغوی وزیر نظرات مختلفی ابراز شده و همچنین درباره ریشه لغوی
آن س��ه نظر وجود دارد «اهل لغ��ت گویندَ :وزَر یعنی :ملجأ و پناه��گاه ،و ِوزر یعنی:
بارس��نگین ،پس وزیر یا از ِوزر گرفته شده اس��ت ،در این صورت معنایش این است

که وزیر کسی است که باری سنگین بر دوش دارد .و یا آنکه از َوزَر آمده ،و معنایش
این است که وزیر در رأی و تدبیر ملجأ و پناهگاه است»( .ابن طقطقی)206 :1350،
ام��ا دکتر فیرحی یک ریش��ه دیگر نیز برای واژه وزیر بی��ان میکند «برخی بر این
عقیدهاند که وزارت از ریش��ه أزر به معنای پش��ت و ستون فقرات است و همچنان که
قوت بدن به س��تون فقرات در پشت انسان اس��ت ،قدرت پادشاه و خلیفه نیز به وزیر
است( ».فیرحی)193 :1382،
ابن خلدون نیز در مقدمه کتاب خود درباره واژه وزارت آورده «:وزارت از مهمترین
پایگاههای سلطنتی و اساس همه پایگاههای پادشاهی است زیرا نام آن بر مطلق یاری
داللت میکند ،چه این کلمه یا از موازرت بهمعنی معاونت و یا از وزر بمعنی سنگینی
مأخوذ اس��ت و گویی وزیر با اعمال خویش س��نگینیهای کار س��لطنت را بر دوش
میگیرد( ».ابن خلدون )452 :1382،همانطور که مش��اهده شد ابن خلدون یک ریشه
دیگر نیز برای وزارت قائل است که در سایر متون از آن نام برده نشده است.
در کتاب تاریخ تمدن ایران درباره واژه وزیر آمده است؛
«در رأس ام��ور اداری مملکتی ووزورک فرامادار که به زب��ان پهلوی به معنای
فرمانروای بزرگ اس��ت قرار داشت :این ش��خص تحت نظر شاه اداره امور کشور
را بر عهده داش��ت و به هنگام س��فر یا عزیمت وی به جبهه جنگ جانش��ین ش��اه
محس��وب میشد .این مقام عالی همان منصبی است که بعدها وزیران خلفای بغداد
و عثمان��ی ب��دان نائل آمدند :کلمه وزیر در میان ملل اس�لامی نیز از لفظ فارس��ی
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مأخوذ و در اوس��تا به صورت (ویسیرا) یعنی کسی که تصمیم میگیرد آورده شده
اس��ت( ».ماس��ه و گروس��ه.)282 :1339،
اما دارمستتر در کتاب «تتبعات ایرانی» واژه وزیر را از لغت پهلوی «وچیر» «»vi-chir
گرفته است و مینویس��د« :لغت «وچیر» مشتق از ویچرا « »vi-chiraاست که به معنی
تصمیم گرفتن است» (بهرامی.)959:1354،
در مورد تطور تاریخی نام این منصب باید گفت که کریس��تن س��ن مينویس��د که
در عهد هخامنش��یان وزیر را « َهزارهپتی  Hazarapatiمیگفتند که پادش��اه به دست او
امور مملکت را تمشیت میکرد .این نام در زمان سلطنت اشکانیان باقی ماند و به عهد
ساسانیان رسید .ارامنه وزیر اعظم ایران را هزرپت درن ارتیس خواندهاند و در نامهای
که به مهر نرسه صدراعظم یزدگرد دوم نوشتهاند ،او را هزارپت ایران و انیران گفته اند
و همین وزیر وقتی که به ارمنیان نامه نوشته بود ،خود را وزرگ فرمدار ایران و انیران
معرفی کرده بود» (کریستن سن.)80 :1384،
بررسی منصب وزارت
در مورد منش��أ شکلگیری وزارت و قواعد آن نظرات مختلفی بیان شده است .ابن
طقطقي معتقد اس��ت كه پايه وزرات در دولت بني عباس ش��كل گرفته است و قوانين
آن به صورت مدون در آمده است.
« باي��د دانس��ت كه پايه وزرات در دول��ت بني عباس نهاده ش��د و قوانين آن در
زمان ايش��ان برقرار گرديد اما قبل از آن وزرات نه قاعده معیني داش��ـت و نه قوانين
پابرجايي ،بلكه هر يك از سالطين داراي اطرافيان و اتباعي بودند و چون امـري پـيش
آمـد مينمود س��لطان با صاحبان خرد و رأي درس��ت مش��ورت مي كرد و هر يك از
ايش��ان به منزله وزيري محسوب ميش��د .چون بني عباس به سلطنت رسيدند قوانين
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وزرات برقرار گرديد و وزير ،وزير ناميده شد حال آنكه پيش از آن بدو كاتب و مشير
ميگفتند»(ابن طقطقی.)206 :1350،
ونیز مینویسدکه قوانین وزارت در دوره عباسی نهاده شد یعنی اینکه وزارت پیش
از این نیز وجود داش��ته فقط از قوانین مدونی برخوردار نبوده است و در دوره عباسی
این قوانین نهاده شده است .گذشته از این در بسياري از كتب تاريخي با منصب وزارت
با عناوين مختلفي بر خورد ميگردد .اين نمونهها نشان دهنده اين مسئله است كه پيش
از دوره عباسی و در دورههاي ايران باستان اين منصب با عناوين ديگري وجود داشته
است به عنوان مثال مسعودي در التنبيه واالشراف مي نویسد« :ايرانيان منصبها داشتند
و مهمتر از همه پنج منصب بود كه صاحبانش واسطه ميان شاه و رعيت بودند .اول و
مهمتر از همه موبد بود كه معني آن حافظ دين اس��ت دوم ،وزير كه عنوان وي بزرگ
فرمدار بود ،يعني بزرگتر مامور» (مس��عودی.)67 :1349،يا در كتاب تاريخ يعقوبي از
وزير با عنوان «بزرحفر مذار»(یعقوبی )219 :1347،يعني داناي كارها نام برده است.
عالوه بر متوني كه در آنها به طور مس��تقیم از عنوان وزرات در دورههاي پيش از
عباس��يان نام برده ش��د در كتبي كه در قرون بعدي درباره س��يرت و احوال پادشاهان
تهيه ش��ده مثل سيرالملوك خواجه نظام الملك یا كتاب نصيحه الملوك امام غزالي،در
فصلي كه به وزرات اختصاص داده ش��د ،مثالهایی كه براي توضيح بيشتر اين فصول
آمده ،قس��مت قابل توجهي از آنها مربوط به دوران ساسانيان و پيش از عباسيان است
كه خود بيان كننده اهميت اين منصب در دورههاي پيش از عباسی ميباشد .به عنوان
مثال «بهرام گور را پرس��يدند كه پادش��اه را چند چيز بايد تا پادش��اهي او تمام بود و
بيغم زيد؛ گفت شش چيز :اول دستور نيك كه راز بر وي گشايد و رأي با وي زند»
(غزالی طوسی )177 :1347،يـا اردشـير گـويد«سزاوار است هر پادشاهي را كه چهار
چيز طلب كند و چون يافت نگاه دارد :يكي وزير با امانت،ديگري دبير با دانش سوم
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حاجب با ش��فقت ،چهارم نديم با نصيحت؛ كه چون وزير با امانت بود دليل اس��ت بر
سالمت ملك و چون دبير دانا بود دليل بر خرد ملك بود و چون حاجب با شفقت بود
دليل بر حش��مت پادش��اه و خشنودي رعيت بود و چون نديم با نصيحت بود ،دليل بر
صالح كارها بود(».همان)177-178 :
خواجه نظامالملك در كتاب سيرالملوك در فصل الوزرا مينویسد:
«و از احوال وزيران و معتمدان همچنين در س��ر مي بايد پرس��يد تا ش��غلها بر
وجه خويش ميرانند يا نه كه صالح و فس��اد پادش��اه و مملكت بدو باز بسته باشد
ك��ه چون وزير نيك روش باش��د مملكت آبادان بود و لش��كر و رعايا خش��نود و
آس��وده و با برگ باش��ند و پادش��اه فارغ دل و چون بد روش باشد در آن مملكت
خلل تولد كند كه در نتوان يافت و هميش��ه پادش��اه س��رگردان و رنجور دل بود و
واليت مضطرب» (نظامالملک طوس��ی.)21:1378،
خواجه براي روش��ن شدن اين مطلب داس��تاني از بهرام گور آورده است كه بهرام
گور وزيري بهنام راس��ت روش��ن داشته است كه تمامي امور مملكت را به او سپرده
و خود ش��ب و روز به تماش��ا و شكار و شراب مشغول بودی .اما بعد از مدتي در كار
مملكت خلل افتاد و بهرام هر چقدر تالش كرد نتوانست از علت خلل آگاه شود زيرا
هيچ كس از بيم وزير با بهرام گور نمي یارس��ت گفت .تا اينكه بعد از مدتي بهرام از
اشتباهات وزير آگاه شد و او را از اين منصب عزل كرد.
اين نمونهها نش��اندهنده اين اس��ت كه خود وزرا و افرادي كه اقدام به نوشتن اين
متون كردهاند از اين مطلب كه وزرات پايهاي در ايران باستان داشته آگاه بودهاند.
كريس��تين س��ن در کتاب خود به صراحت بيان ميكن��د «منصب وزارت اعظم كه
خلفاي عباس��ي برقرار كردند و در ميان همه دولتهاي اسالمي متداول گرديد ،تقليد
مس��تقيم از منصب وزرگ فرمذار ساس��انيان بوده اس��ت و از اين لحاظ ،تحقيقاتي كه
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دانش��مندان مس��لمان در اصول سياس��ت كرده اند و آنچه در باب مق��ام وزير بزرگ
اس�لامي گفتهان��د عمدتا درباره وزرگ فرمذار عهد ساس��اني معتبر و صحيح اس��ت»
(کریستن سن.)173 :1383،
پیوند دین وسیاست و تأثیر آن بر منصب وزارت
باید اقرار کرد درس��ت اس��ت كه منصب وزارت از منصب وزرگ فرمدار ساساني
منش��عب شده اس��ت اما بعد از اينكه ايران توسط اعراب فتح گرديد و اسالم در ايران
گس��ترش يافت ،اين دين تمام قوانين و مناصب را تحت تاثير خود قرار داد و از اين
به بعد كار كرد تمام مناصب با توجه به دين اسالم معين مي شود و وزارت نیز از این
قضیه مس��تثنا نميباشد .پيوند دين و سياست تنها بر آمده از انديشهاي اسالمي نيست
ما در دوران پيش از اسالم نیز در ايران با اين نوع تفكر روبه رو هستيم.
«به عنوان مثال در ايران پيش از اسالم طرز تفكري كه ميتوان از آن به عنوان فلسفه
سياست فروغ خداوندي ياد كرد ،توجيه كننده ساختار سياسي بود .بر اساس اين طرز
تفكر ،اطاعت از حاكم يعني پادشاه ،به اين دليل واجب و ضروري اسـت كه او صرف
نظر از ويژگيهاي مختلف از يك خـصيصه مهم برخوردار اس��ت :خداوند به او «فره
ايزدي» عطا كرده است .از سوي ديگر ،متنهايي كه درباره شاهي آرماني بحث كردهاند
به ارتباط و پيوند نزديك ميان دين و ملك اشاره كردهاند .به عنوان مثال تنسر ميگويد:
و عجب مدار از حرص و رغبت من به صالح دنيا براي اس��تقامت قواعد احكام دين
چه دين و ملك همه به يك ش��كم زاده اند دوس��يده ،هرگز از يكديگر جدا نشوند و
صالح و فساد و صحت و سقم هر دو يك مزاج دارد( ».میر.)67-68 :1387،
اما در انديش��ه اس��ـالمي از همان ابتدا ديـن و سياس��ت در پيوند با يكديگر قرار
گرفتهاند و یا میتوان گفت در دین اسالم ارتباط بسیار محکمتری بین دین و سیاست
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مش��اهده ميش��ود .اين موضوع را ميتوان در مورد پيامبر اس�لام (ص) به عنوان رهبر
جامعه اس�لامی مش��اهده كرد ،عالوه بر اينكه خود را رهبر سياس��ي جامعه اس�لامی
ميدان��د چون عامل انتقال وحي از طرف خدا به ديگر اعضاي جامعه ميباش��د رهبر
دينی جامعه هم ميباش��د .اين مسئله در مورد جانشينان پيامبر (ص) نيز قابل مشاهده
اس��ت .خلفاي اموي و عباس��ي نیز براي خود يك جايگاه ديني قائل بودند كه اين امر
با انتخاب مس��جد ب��ه عنوان مكانی كه در آن با ديگر اعض��اي جامعه ديدن ميكردند
و همچنین تصمیمهای اساس��ی در مورد رفتارهای سیاس��ی در آن گرفته میشد قابل
فهم ميباش��د و بس��ياري از عوامل ديگر كه نش��اندهنده اهميت جايگاه مذهبي براي
خلفا بوده اس��ت .از آنجا كه حضرت محمد (ص) از طرف خداوند انتخاب ش��ده تا
دين اس�لام را گس��ترش دهد و از طرف ديگر محمد(ص) رياست جامعه اسالمي را
نيز برعهده دارد همين عامل باعث پيوند تنگاتنگ دين و سياس��ت در انديشه اسالمي
ميش��ود كه در نتيجه روابط قدرت در جامعه اس��ـالمي را به شـدت تحت تاثير قرار
ميدهد« .در نتيجه دانش سياس��ي در اس�لام نظام مستقلي نيست كه در پي رسيدن به
باالترين قلههاي انديش��ه بشري باش��د بلکه شاخهاي از (علم کالم) راتشکیل ميدهد،
برای یک مس��لمان تمایزی میان زندگی مادی و زندگی معنوی وجود ندارد تنها تمايز
موجود ميان مومن و كافر است»(لمبتون.)37 :1389،
جالب اینکه این نوع اندیش��ه به تمام جنبههای تفکری مس��ـلمانان س��رایـت داده
میشود ،اما اوج این آمیختگی را میتوان در تفکر سیاسی مسلمانان مشاهده کرد «شرع
و قانون بر دولت تقدم داش��ته و در هيچ دورهاي از زمان و تحت هيچ ش��رايطي تغيير
پذير نبوده اس��ت و دولت تنها ابزار اجراي آن اس��ت .سرپيچي و بياعتنایي به قانون،
تنها به معني تخلف از قاعده نظم اجتماعي نيست بلكه معصيت و گناه به مفهوم ديني
آن و مستلزم كيفر است( ».همان.)40:
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به طور كلي بایدگفت در جريان تكامل انديش��ه اس�لامي در ط��ول زمان ،علما و
متش��رعين با نوشتن كتب و رس��الههاي مختلف بر پيوند دين و سياست تاكيد زيادي
داش��ته و عموما معتقدند براي حفظ قدرت سیاسی بايد به دين اهميت داد براي حفظ
دين نیز بايد حاكمي قدرتمند بر جامعه اس�لامي تس��لط داشته باشد و اين دو الزم و
ملزوم يكديگرند و حاکمیت اسالمي بر اين انديشه استوار شده است.
بع��د از اس�لام وزارت نیز به عنوان منصبی حکومت��ی از این آمیختگی دور نبود و
بس��یار ،از این ویژگی تأثیر پذیرفته بود .تأثيرات اين عامل(دین) بر ميزان قدرت وزير
در مقابل قدرت س��لطان و بالعكس در اندیش��ه سیاسی اسالميبه وضوح قابل رویت
اس��ت .حتی همین عامل باعث میش��ود که ما در دورههای بعد شاهد انتخاب وزرایی
باشیم که دارای جایگاهی شرعی و دینی باشند و حتی علت انتخابشان نیز همین عامل
باشد.
همانطور كه پيش از اين اشاره شد منصب وزارت از مناصب اصلی حکومت داری
در دوره ايران باستان بوده است و اين مسئله از نمونههایي كه نويسندگان بعد از اسالم
آوردهاند به خوبي قابل مش��اهده است .اما مس��ئله اي كه مطرح ميشود اين است كه
در دوره عباس��ي قوانين وزارت نهاده شد و به صورت مدون درآمد «وزارت به عنوان
عاليترين نهاد اجرايي در دولت اسالمي ،نخستين بار در خالفت عباس تاسيس شد و
به تدريج به ركن اصلی دولت در جوامع اسالمي بدل گرديد .عباسيان با استناد به آياتي
از قرآن درباره موس��ي (ع) كه خطاب به خداوند گفته بود« :از كسان من برايم وزيري
معين كن،هارون برادرم را ،پشت مرا بدو استوار كن و او را در كار من شريك و انباز
كن» مش��روعيت ديني وزارت را توجيه كردند .از همین نکته که نویس��ندگان مسلمان
به دنبال این مس��ئله بودند که مشروعیت دینی برای وزارت ایجاد کنند ما ميتوانیم به
خوبی تأثیرگذاری اندیشه اسالمی در مناصب سیاسی را مشاهده کنیم ،که باید به طور
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حتم پایهای مذهبی برای وزارت شکل گیرد تا دارای مشروعیت شود.
به هر حال قواعد وزارت در دولت عباس��ي تدوين ش��د و سازمان و وظايف آن با
توجه به س��اخت جديد قدرت در جامعه اس�لامي و نيز اقتباس از تجربه ايران قبل از
اس�لام ،بازسازي گرديد .عباس��يان ،البته در الگوي كشور داري و به ويژه نهاد وزارت
تغيي��رات مهمي ايجاد كردند و آن را متناس��ب با جامعه اس�لامي دوره ميانه پردازش
نمودند (فیرحی.)193-194 :1382،
در اين زمان عالوه بر دستوراتي كه از سوي خدا نازل شده سيره پيامبر نیز جزوي
از انديشهاي اسالمي ميشود كه پيروي از آن براي اهالي جامعه اسالمي الزام آور است.
س��يره خلفا نيز كم كم بخشی از سنت ميشود« .سیره خلفاي اخير اموي نيز به تدريج
به عنوان اعمال نظر ش��خصی و اجتهاد ،سازمان يافت و به قوانين مذهبي اسالم مبدل
شد» (لمبتون.)44 :1389،
بعد از اينكه امويان به قدرت رس��يدند انديش��ههاي ديني كه بعد از پيامبر در دوره
خلف��اي راش��دين بر نوع نظارت ب��ر جامعه حاكم بود از بين رف��ت و جنبههاي الهي
حكومت اس�لامي بسيار تضعيف شد در زمان حكومت امويان جايگاه خليفه ،جايگاه
پادش��اهان ايران در پيش از اس�لام را يافت .در اين دوران هر چند مناطق بسياري فتح
شد و تحت انقياد حكومت اسالمي قرار گرفت ولي در مركز خالفت به دليل اقدامات
خلفايي مثل يزيد اختالفات شدیدي بين امت پيامبر ايجاد شده بود.
با سقوط امويان و بر آمدن عباسيان نيز دورهاي در تبليغ استقرار و حكومت آرماني
اس�لامي و تجدید جانشينی پيامبر آغاز شد كه البته با گذشت زمان و با واقعيت عمل
و نظر خالفت عباسی نسبتي نداشت.
«از ديدگاه تاريخ انديشه سياسي در ايران ميتوان گفت كه با بياعتبار شدن خالفت
و زوال مش��روعيت آن انديشه سياسي ايران شهري به گفتاري مسلط در تاريخ انديشه
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سياس��ي تبديل ش��د به اين اعتبار ،در دوره اس�لامي ،نوعي انديشه سياسي مستقل از
الهيات تدوين ش��د كه اگر چه علم سياست به معناي جديد آن نميتوانست باشد ،اما
انديشه سياسي در تداول قديم آن بود»(طباطبایی.)22 :1388،
انديش��ه سياسي حكومت اسالمي بر سه جريان عمده شكل گرفته ،اروين روزنتال
شرق شناس آلماني براي اولين بار طي مقالهای با عنوان «برخي وجوه انديشه سياسي
اس�لامي» به اين س��ه جريان اشاره كرد اين س��ه جريان با توجه به تفكرات يونانيان و
ايرانيان و توجه متوني از افالطون و ارس��طو در زمينه سياس��ت ش��كل گرفت كه همه
اين متون تحت تاثير كتاب و س��نت پيامبر(ص) قرار داش��ت اين سه جريان عبارتند
از «ش��ريعتنامه ،سياس��تنامه و فلسفه سياس��ي» .نکته جالب این است که در تمامی
این متون ،هر کدام به ش��کلی خاص به وزارت پرداختهاند به عنوان مثال شخصی مثل
خواجه نظام الملک وجود دارد که یک سیاس��تمدار اس��ت و در کتاب خود به منصب
وزارت پرداخته یا امام غزالی را داریم که یک متش��رع اس��ت و این ویژگی در کتاب
او(نصیح��ة الملوک) به خوبی مش��خص اس��ت ،او نیز در کتابش ب��ه منصب وزارت
پرداخته است .البته در تمامی این متون ،التقاطی از این تفکرات وجود دارد.
نکتهای دیگری که اینجا قابل تأمل اس��ت اندیشههای سیاسی مسلمانان صرفا تحت
تاثير انديشههاي اسالمي نبود و منابع ديگري در شكلگيري اين انديشه نقش داشتهاند.
«تعاليم اسالمي درست است كه نقش اصلي را داشته و ساير عوامل در ارتباط با آن
شكل گرفته است ولي آن عوامل نيز نقش بسيار مهمي در شكلگيري انديشه اسالمي
داشتهاند ،كه ميتوان آنها را به اين ترتيب ذكر كرد « الف) سنتهای حكومتی و ملك
داري ايران باس��تان ب) فلسفه به ويژه فلسفه يونان باستان ج) رفتارهاي ريشه دار در
باورها و آداب عرب» (میر.)2-3 :1387،
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بررسی منصب وزارت در متون ادبی
سياس��تنامهها مهمترين منبع انديش��ه سياس��ي در ايران دوره اس�لامي هستند و
نويس��ندگاني مانند عنصرالمعالي با كتاب قابوس��نامه و خواجه نظ��ام الملك با كتاب
سياستنامه با اقتدا به روشهاي باستاني و شيوه فرمانروايي ايران به تأمل درباره قدرت
پرداختهاند.
دستور يكي از عناويني است كه به وزير اطالق ميشده است امام غزالي مينویسد:
«ببايد دانستن كه پادشاهي به دستور نيك تمام شود وزير شايسته و با كفايت و عادل،
زيرا كه هيچ ملكي بي دس��تور روزگار نتواند گذاش��تن و هر ك��ه به رأي خويش كار
كند ،افتاده آيد بيشك»(غزالي طوسي .)١٧٥ :١٣٤٧،غزالي براي تأكيد بر گفته خويش
ميگوي��د حتي پيامبران نيز بدون مش��اور اقدام به انج��ام كاري نميكردند و اين خود
دليل بر اهميت وزارت در تفكر و س��اختار قدرت ،در انديشه اسالمي ميباشد .غزالي
معتقد است عالوه بر اين كه وزير در مقابل سلطان تعهداتي دارد پادشاه /خليفه نيز در
مقابل وزير تعهداتي دارند كه بايد عمل كنند «و پادشاه بايد با وزير سه كار كند ،يكي
آنكه چون از وي ذلتي در وجود آيد ،به عقوبت آن نش��تابد و ديگر آنكه چون توانگر
ش��ود به مال وي طمع نكند .س��ه ديگر آنكه چون حاجتي خواهد روا كند .و بايد كه
سه چيز از او دريغ ندارد :يكي آنكه هر وقت كه خواهد پادشاه را ببيند و ديگر سخن
بدگويان بر وي نش��نود و س��ه ديگر آنكه راز از او پنهان ندارد ،كه دستور نيك رازدار
پادش��اه بود و س��اختگي كار و دخل و آباداني واليت و خزينه از وزير باش��د .آرايش
پادشاهي و شكوه و توانايي از او بود و شاد كننده دوستان ملك و خوار كننده دشمنان
ملك بود» (همان.)١٧٦ :
همانطور كه مش��اهده ش��د غزالي تاكيد دارد براي اداره بهتر امور سلطان نيز بايد
ب��ه تعهدات خود در برابر وزير عمل كند .همين طور وزير نيز بايد داراي ويژگيهايي
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باشد و تعهداتي در مقابل سلطان دارد كه بايد به آنها عمل كند «.وزير بايد كه به نيكي
گراينده بود و از بدي با پرهيز بود و اگر پادشاه نيكو دل باشد و مهربان بر رعيت ،ويرا
بدان يار باش��د و اگر نامهربان بود ،او را با اندك مايه چيزي به آهستگي براه باز آورد.
و چنان بايد كه بداند كه پادشاه را پايندگي بمن است و جهان را پايندگي به پادشاه و
چنان بايدكه جز نيك نسگالد و نكند و بداند كه اول كسي كه پادشاه را ببابد ويست»
(همان.)١٧٧ :
ع�لاوه بر اين ويژگيها ،مواردي ديگر را ذكر ميكند كه وزير براي اداره بهتر امور
بايد از آنها برخوردار باش��د « و دس��تور چنان بايد كه داننده و خردمند بود و پير بود،
زي��را كه اگر وزير جوان ب��ود و خردمند ،چون پير نبود آزماي��ش ندارد آنچه مردم از
روزگار آموزد و از هيچ كس نتواند آموختن .و دس��تور نيك آرايش پادش��اهي است و
آرايش پاكيزه و نيكو بايد .و چنين گويد كه دستور را پنج چيز بايد تا كارش پسنديده و
نيكو بود :يكي هوشياري تا بهر كاري كه درون شود بيرون شدنش ببيند و ديگر دانشي
كه كارهاي پوشيده بر وي آشكار شود ،سه ديگر دالوري كه ازچيزي كه نبايد ترسيدن
بد دلي نكند ،چهار راستي كه با همه كس جز راستي نكند ،پنجم نگاه داشتن اندر همه
وقتي راز پادشاه خويش ،چنانكه جان بدهد و آن را به هيچ كس ندهد(».همان.)١٨٠ :
همينط��ور غزالي گويد كه وزير بايد فردي ناصح باش��د كه اگر از پادش��اه رفتاري
ناستوده ببيند او را نصيحت كند و او را به سوي كارهاي نيك باز آورد بي درشتي« اگر
پادش��اه خودكامه بود چون س��خن نه بر مراد او گويي بدتر كند ،دليل بر آن كه خداي
تعالي چون موس��ي را به رس��الت به فرعون فرستاد گفت با وي سخن به نرمي گويد و
اگر پادش��اه درش��تي كند وزير نبايد در دل گيرد ،زيرا توانايي پادشاه زبان را گشاده كند
تا هر چه خواهد بگويد و هر چند دس��تور مهربان بود و راس��ت گوي نيكو كردار نبايد
كه كردار خويش بر پادشاه بشمرد و بر وي مــنت نهد ،كه زيركان گــويند كه چــون
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به جـاي كس نيكويي كس و باز سر زنش كند بهتر از آن باشد كه سپاس و منت نهي»
(همان.)١٨١ :
غزالي معتقد اس��ت بدترين اتفاقاتي كه ممكن است براي پادشاه رخ دهد از دو چيز
برخيزد :يكي ازدس��تور بد و ديگري از نيت بد .همچني��ن غزالي گويد از خوش بختي
پادش��اه اس��ت كه خداوند به او وزير شايسته دهد وزيري كه راست گوي و مهربان بود.
«پيغامبر(ع) گفت :كسي را كه اميري دهند يا كاري و خداي تعالي به او خيري خواهد،
او را وزيري دهد پارس��ا و راس��ت گوي و نيكو روي ،تا اگر امير در كار رعيت از حق
گزاردن ،چيزي فراموش كند يادش دهد و اگر ياري خواهد ياري دهدش»(همان.)١٨٣ :
در آخر وظايف پادش��اه و وزير را در مقابل رعيت بيان مي كند«پس وزيران و كد
خدايان پادشاهان ،بر اين جمله بايد كه باشند و راه و آيين پيشينيان نگاه دارند و مالها
از رعيت بخواهند مصلحت پادشاهي را به وقت و به هنگام خواهند .و رسوم بدانند و
با اندازه و توانايي بر رعيت بار نهند .و در ش��كار ،پلنگ كش باش��ند نه بنجشگ كش،
يعني از درويش و ضعيف چيزي نس��تانند و اندر مال مردم و تركه ايشان چون وارث
باش��ند حريص نكنند و طمع ندارند ،كه آن نامبارك بود .و دل رعيت و حشم را بچيز
بخش��يدن و حاجت روا ك��ردن ،خوش دارند و جاه و منزلت و كفايت و شايس��تگي
خوي��ش اندر مصلحت رعيت ببينند ،تا اندرين جهان نيك نام باش��ند و اندران جهان
ثواب يابند( ».همان.)١٨٤-١٨٥ :
يكي ديگر از كتبي كه در آن به وزير و وزارت و اهميت آن پرداخته س��يرالملوك
نوش��ته خواجه نظام الملك طوس��ي اس��ت .خواجـه در فـصلي با عـنوان«اندر احوال
عمال و بررس��يدن پيوسته از حال ايش��ان و وزرا» به منصب وزارت پرداخته است .بر
خالف غزالي كه در آخر فصل وزارت مبحث رعيت و اهميت آن و لزوم توجه به حال
رعيت را مطرح كرد خواجه نظام الملك در ابتدا با توصيه به رعايت حال رعيت شروع
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ميكند «عمال را كه عملي دهند ايشان را وصيت بايد كرد تا با خلق خداي تعالي نيكو
روند و از ايش��ان جز مال حق نس��تانند و آن نيز به مدارا و و مجاملت طلب كنند و تا
ايشان را دست بارتفاعي نرسد آن مال نخواهند كه چون پيش از وقت خواهند رعايا را
رنج رس��د و در مگانه ارتفاعي كه خواهند رسيد از ضرورت بنيم درم بفروشند و از
آن مس��تاصل و آواره ش��وند و اگر كسي از رعيت در ماند و به گاو و تخم حاجتمند
گردي��د او را وام دهند و س��بكبار دارند تا در جاي بمان��د و از خانه خويش بغربت
نيفت��د»(نظ��امالمل��ك.)٣٠:١٣٧٨،
بر خالف غزالي كه يك عالم مذهبي بوده و تمام عمر خود را به تحصيل و تدريس
در مدارس س��پري كرده و از هيچ گونه مقام سياسي در دوران زندگي خود برخوردار
نبود ،خواجه يك صاحب منصب سياس��ي و آن هم در باالترين منصب يعني وزارت
برخ��وردار ب��وده و اين خواجه اس��ت كه از اهميت رعيت و خلق خ��دا در آباداني و
آرامش و دفاع از مملكت آگاه بوده و همين عامل باعث ميش��ود تا در ابتداي نوش��ته
خود توصيه كند كه بر حاكمان واجب است كه رعايت حال رعيت را بكند و با ايشان
به مدارا رفتار كنند و در جايي ديگر مينویسد «از احوال عامل پيوسته مي بايد پرسيد
و اگر از رعيت چيزي ستده باشد بنا به واجب از وي بازستانند و به رعيت باز دهند و
پس از آن اگر او را مال بماند از وي بس��تانند و به خزانه آرند او را مهجور كنند و نيز
عمل نفرمايد :تا ديگران عبرت گيرند و دراز دست نكنند» (همان.)٣١ :
خواجه توصيه ميكند كه بايد هميشه اعمال وزيران را كنترل كرد تا مشخص شود
كه آنها درست رفتار ميكنند يا نه ،زيرا صالح و فساد مملكت به آنان وابسته است«و
از احوال وزيران و معتمدان همچنين در س��ر ميبايد پرسيد تا شغلها بر وجه خويش
ميرانند يا نه ،كه صالح و فس��اد پادش��اه و مملكت بدو باز بسته باشد كه چون وزير
نيك روشن باشد ملك آبادان بود و لشكر و رعايا خشنود و آسوده و با برگ باشند و
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پادشاه فارغ دل و چون بد روش باشد در ملك آن خلل تولد كند كه در نتوان يافت .و
هميشه پادشاه سر گردان و رنجور دل بود و واليت مضطرب» (همان.)٣١ :
يكي ديگر از این متون«قابوسنامه» است .مولف در فصلي با عنوان «در آيين و شرط
وزارت» به اين منصب پرداخته است .عنصرالمعالي با تأكيد بر صداقت و راستي وزير
شروع ميكند و بر اين امر تاكيد ميكند كه وزير بايد معاملت شناس و محاسب باشد.
«اگر چنان بود كه به وزارت افتي محاسب ومعاملت شناس باش و با خداوند خويش
راس��تي و انصاف كن و همه طريق راس��تي نگه دار و همه خود را مخواه كه گفتهاند:
«م��ن طلب الكل فاته الكل» كه همه به تو ندهند اگر دهند بعد از آن ،آن را خواس��تار
بود ،اگر اول فراز گذارند آخر بنگذارند .پس چيز خداوند نگاه دار و اگر بخوري بدو
انگشت خور تا در گلو بنه ماند .اما يكبار ،دست عمال فرو مبند كه چون چربو از پانه
دريغ داري كبابت خام آيد ،تا دانگي به ديگران بنگذاري در مي بنتواني خوردن و اگر
بخوري آن محرومان خموش بنباش��د .و نگذارند كه پنهان بماند .و نيز همچنان كه با
ولي نعمت خويش منصف باش��ي با لش��كر نيز منصف باش ،توفيرهاي حقير مكن كه
گوش��ت كز دندان بيرون كني ش��كم را س��ود ندارد كه زيان آن توفير بزرگتر از سود
باش��د بدان كم مايه توفير لش��كري را دشمن خويش كني و دشمن خداوند خويش .و
اگ��ر خواهي كه كفايتي بنمايي و مال جمع كن��ي و بحاصل آري ويرانيهاي مملكت
را آب��ادان گردان تا ده چندان توفير پديد آيد و خلقان خداي تعالي را بيروزي نكرده
باشي» (عنصرالمعالي قابوس.)٢١٦-٢١٧ :١٣٤٦،
در قابوس��نامه به يك مسئله اهميت داده شده كه در دو كتاب باال كه مورد بررسي
قرار گرفت به آن اهميت داده نش��ده بود و آن اهميت رابطه وزير با لش��كر و سپاهيان
است كه اين كتاب به اين امر بسيار توجه كرده و گفته اگر وزير و لشكر رابطه خوبي
نداش��ته باشد ممكن اس��ت لشكر بر عليه وزير ش��ورش كند و اين باعث ميشود كه

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

158

پادشاه وزير را عوض كند«پس اندر وزارت معمار و دادگر باش تا زبان تو هميشه دراز
باشد و زندگاني تو بي بيم بود كه اگر لشكر بر تو بشورند خداوند را ناچاره دست تو
كوتاه بايد كرد تا دس��ت خداوند تو دست خداوند تو كوتاه نكنند ،پس آن بيداد نه بر
لشكر كرده باشي و آن توفير تقصير كار تو گردد .پس خداوند را بعث كن بر نيكويي
كردن با لش��كر كه پادشاه به لشكر آبادان باشد ،ده به دهقان ،پس در آباداني كوشش و
جهان داري كن و بدان كه جهانداري به لشكر توان كرد و لشگر بزر توان داشت و زر
بعمارت كرده بدست توان آوردن و عمارت بداد و انصاف توان كرد .از عدل و انصاف
غافل مباش .و اگر چه بي خيانت و صاين باشي هميشه از پادشاه ترسان باش كه كسي
را از خداوند ترس��يدن چنان واجب نيست كه وزير را .و اگر چه خداوند كوچك بود
به كوچك مش��مر كه مثال پادش��اه زادگان بر مثال بچه مرغ آبي باش��د و بچه مرغابي
ش��نا نبايد آموخت كه بس روزگاري بر نيايد كه وي از نيك و بد تو آگاه ش��ود .پس
اگر پادش��اه بالغ و تمام بود از دو بيرون نه باشد:يا دانا بود يا نادان ،اگر دانا باشد خود
بخيانت تو راضي نباش��د ،بوجهي نيكوتر دست تو كوتاه كند و اگر نادان و جاهل بود
بوجهي هر كدام زشت تر ترا معزول كند و از دانا مگر بجان برهي و از نادان و جاهل
به هيچ روي رهايي نيابي .ديگر هر جاي كه پادش��اه باش��د از وي جدا مشو ويرا تنها
مگذار تا دشمنان تو درغيبت تو باري فرصت بدي گفتن نيابند و ويرا از حال خويش
بنه گردانند .و غافل مباش از پيوسته پرسيدن حال ولي نعمت خويش و از احوال وي
آگاه ب��ودن چنانكه همه كسهاي او را نيكو داري تا همه جاسوس��ان تو باش��ند آنكه
نزديكان او باشند تا از هر نفسي كه او بزند آگاه باش و هر سختي را جواب انديشيده
باش��ي و هر زهري را پادزهري س��اخته .و از پادشاهان اطراف عالم پيوسته آگاه باش،
چنان بايد كه هيچ پادش��اه دوس��ت و دشمن تو و آن خداوندان تو شربتي آب نخورند
كه نه مخبران تو ترا ننمايند و تو از مملكت وي چنان آگاه باش كه از مملكت خداوند
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خويش» (همان.)٢١٨-٢١٩ :
يكي از مس��ايلي كه مولف قابوس��نامه بر خالف غزال��ي و نظامالملك بر آن تاكيد
فراواني ميكند اين است كه وزير بايد در تمام قسمتهاي مملكت جاسوساني داشته
باشد كه تمام اخبار و اطالعات و اتفاقات را به او گزارش دهند و وی زودتر از ديگران
از تمامي اتفاقات آگاه شود و نكته مهم ديگر اين است كه وزير نه تنها بايد از مملكت
خويش آگاه باشد بلكه بايد از تمامي ملوك جهان آگاه باشد -كه در ديگر متون به اين
امر توجه نش��ده بود  -و در جايي ديگر مينویسد« :پس بايد كه بر همه احوال ملوك
عالم مطلع باشي و حالها بخداوند خويش همينمايي تا از دوست و دشمن ايمن باش
و حال كفايت تو معلوم شود خداوند ترا .و هر عملي كه به كس دهي سزاوار ده و از
بهر طمع را جهان در دست بيدادگران و جاهالن منه و غافل و مفلس و بينوا را عمل
مفرماي كه تا او خويش��تن را ببرگ نكند و ببرگ تو مش��غول نشود و ليكن چون ويرا
برگي و س��ازي باشد يكباره بخويشتن مشغول نه باشد و بكار تو زود پردازد نبيني كه
چون كشتها و پاليزها را آب دهند اگر جوي كشت و پاييز ترو آب خورده بود زود آب
به كشت و پاييز رساند ،از آنچه خاك او آب بسيار نخورد و اگر زمين آن جوي خشك
بود و ديرگاه بود تا آب اندروي نگذش��ته بود چون آب بدو فرو گذارند تا نخست زو
س��يراب نگردد آب بكش��ت و پاييز نرس��اند .پس عامل بي نوا چنان بود كه آن جوي
خش��ك ،نخست برگ خويش سازد آنگه برگ تو .ديگر فرمان خويش را بزرگ دار و
مگذار كه كسي فرمان ترا خالف كند»(همان.)٢٢٠ :
يكي ديگر از مس��ائل مورد تأکید او اين است كه وزير بايد از ميان افرادي انتخاب
ش��ود كه خود داراي مال و ثروت باش��د كه اگر به مقامي رس��يد به اين فكر نباشد كه
براي خود ثروت اندوخته كند و بعد از آن به امور مردم و مملكت رسيدگي نماید.
در ادام��ه به وزير توصيه ميكند كه«نبيذ مخور كه از نبيذ خوردن غفلت و رعونت
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خيزد و نعوذ بااهلل از وزير غافل و رعنا .و چون پادش��اه به نبيذ مش��غول شود وزير هم
به نبيذ مشغول شود خلل اندر مملكت زود راه يابد .پس خود را و خداوند را صيانت
كن ،چنين باش كه گفتم ،از آن كه وزير پاس��بان مملكت بود و س��خت زشت بود كه
پاس��بان را پاسبان بايد» (همان .)٢٢٢ :عنصر المعالي كيكاووس بسيار بر اهميت وزير
و جايگاه او در اداره امور اش��اره ميكند و ميگويد كه وزير بايد فردي سالم و زيرك
باش��د ت��ا بتواند كارها را به بهترين نحو انجام دهد و ت��ا جايي پيش ميرود كه معتقد
اس��ت براي مصالح عمومي و صيانت ملك بايد در ام��ور خصوصي وزير نيز دخالت
كرد و او را از خوردن شراب منع كرد .در آخر متن ميگويد كه بسيار زشت باشد كه
ش��خصي كه خود نگهبان مملكت و رعيت براي او نيز نگهباني گذاش��ت تا از او در
اجراي درست امور مراقبت كند.
كتاب ديگر«دستور الوزراء» اثرمحمودبن محمد بن الحسين االصفهاني است كه در
اهميت وزير و منصب وزارت و نياز پادشاه به وزيري صاحب راي تأكيد كرده است.
در اين كتاب بعد از اينكه بر وجود پادش��اه تأكيد شد«پوش��يده نيس��ت كه نظام معالم
عالم و استقامت امور بني آدم به حسن عاطفت و صدق رعايت و عنايت پادشاه عادل
منوط اس��ت تا به مهابت شمشير آبدار آتشبار ،خاكساران باطل پيشه را به باد سياست
بر ميدهد» (االصفهاني.)٣١ :١٣٦٤،
گفته ش��ده كه نظام عالم بر وجود پادش��اه منوط اس��ت با اين حال پادش��اه نيز در
كنار خود نياز به وزيري دارد «بيش��ك به معونت و مظاهرت چنين آصف صفتي كه
عاقله عقالي عصراس��ت و يگانه فضالي دهر ،مفتخر باش��د( ».هم��ان .)٣٢ :در ادامه
مولف با آوردن حكايتي از اس��راقيطس الحكيم ميگويد كه«پادش��اه كامگار بختيار از
چهارشخصي كه هر يك به زيور معني از اكتساب فضايل نفسان متفرد و متحلي باشند
نگزي��رد اول ،وزي��ري هنرمند با رتبتي ارجمند .تا به راي ثاق��ب و تدبير صائب ،غبار
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شبهت و حجاب ريبت از پيش سوانح معضالت و وقايع مشكالت بر ميدارد( ».همان:
 .)٣٢و در ادامه نويس��نده با آوردن مثالهايي بيشتر بر اهميت وزير براي سلطان تاكيد
مي كند .س��پس مينويسد بعد از مشاهده بسيار در مجامع فضايل و جوامع خصايل به
اين نتيجه رسيدم كه اين ركن دين و دولت بايد داراي« ده خصلت خوب اين صاحب
كافي از صدور و اكابر و وزراي غوابر مميز مستشنا بود» (همان.)٣٦ :
اولين ويژگي كه مولف براي وزير بيان مي كند «الخصله االولي العقل و هو جوهر
االش��يا و فيه قوه مالكه لقوي النفس و لس��ائر االحساس بمنزله ضوء الشمس و تحمل
شجره العقل بانوا را الفكر فتنفتح عن ثمار الذكر .در ادامه مي گويد علي الحقيقه عقل
پدري اس��ت ،علم قره العين او و زبده آن مغز اين س��خن نغز است كه از نتايج ناطقه
روح پرور و لطايف طبع وقاد و قريحه منقاد ملك الوزرا مستفاد است» (همان.)٣٦ :
دومين و س��ومین ويژگي كه نويس��نده براي وزير بيان مي كند «الخصله الثانيه في
رايه الثاقب و تدبيره الصائب .پوشيده نيست كه راي روشن و ضمير گلشن ملك الوزرا
مرتش��ييد قواعد ممالكت و تاسيس امن مذاهب و مسالك را ركن اوثق است...الخصله
الثالثه في ذكر جوده و س��خائه و كمال اريحيه في فيض عطائه ،قال النبي ص :السخي
قريب من ااهلل ،قريب من الجنه ،قريب من الناس» (همان.)٣٧ :
چهارمي��ن« :منا حس��ن خلقه و لطف خلقه باز در حضرت بهش��ت آيين اين نظام
الملك راستين كه ارم نعم و حرم كرم است شكار كردن عنقاي شمايل لطيفش مرغان
دل احرار به حالوت گفتار و طراوت ديدار» (همان .)٣٧:ويژگي پنجم« فرطه عنايته ال
راست رافعه االعالم .خصلت پنجم آثار ميامن ناصيه آن مبارك پي كه به پرتو سعادتش
در اين عهد مبارك پادشاه اسالم ،صاحبقران اعظم ،وارث تخت سليمان خلدااهلل ملكه
كه صبح ظفرش به طالع سعد تيغ برآهخت تا روز عدو به شب رسانيد...
خصلت ششم آنست كه در جهات ست امروز كم صاحب منصبي را نشان ميدهند
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كه در صدر صفه او در يك طرف توقيع مطاع ديوان ممالك و ضياع را نشان فرمايند.
در دگ��ر طرف به قلم فتوي گره گش��اي معضالت خالف و مش��كالت اختالف بيان
كنند ،هم اركان وزارت به اين صدر اس�لام مش��يد هم قواعد مناظره به فحول فقها و
اهل علم ممهد ،به اجتماع ائمه اجله و فقهاي مناظر كه مناظر ايش��ان به طالوه اجالل
و ابهت فضل و افضال متاللي است و صفت آن آيين خوب و قوانين محال از كيفيت
ش��رح متعالي اس��ت(».همان .)٣٨ :ويژگي هفتم« در فضل اليد(احسان) اين سرور پايه
جالل اس��ت .در انواع تربيت و اش��بال اين منابع فضل و افضال نظام الملك سيادت و
قوام ملك سعادت ،و بذل المجهود او تا اين نيرين هفق معالي در حجر عاطفت وظل
عناي��ت موفق گردند و به حس��ن نظر و اهتمام او محقق باش��ند» (همان .)٣٩:ويژگي
هش��تم «در فضل عمامه اس��ت سيما بر س��ر اين سرور دس��ت وزارت و مفتي مسند
شريعت .و اين شيوه دستار داري از اصل محتد كابرا عن كابرا ً عن كاب ٍر ارث ًا عن الصدور
واالكابر اس��ت» (همان .)40:نهمين ويژگي كه نويسنده براي وزير ذكر كرده است «از
نفايس خالل حميده و خصال س��توده و مكارم اخالق و محامد اوصاف كه تفرد ذات
اين يگانه دس��ت وزارت اس��ت عنايت ايزدي اس��ت درباره صفاي طبع لطيف او از
كدورات رذايل بش��ريت و نتايج آن» (همان .)٤٠ :دهمين و آخرين ويژگي كه مولف
ذكر كرده در رفتار خوش ممدوح است با نيازمندان و اقدام وي نسبت به برآوردن آن
نيازها پيش از دست رفتن فرصت.
يك��ي ديگر از متوني كه به بررس��ي وزراي دوره اس�لامي پرداخته اس��ت ،كتاب
«دستور الورزاء»نوشته خواند ميراست.خواند مير در ابتدا براي تأكيد بر اهميت وزارت
و نياز به داشتن وزير كاردان آيهاي از قرآن آورده است« .بر راي صواب نماي اصحاب
ج��اه و جالل و ضمير عقده گش��اي ارباب دولت و اقبال پوش��يده نخواهد بود كه بر
طب��ق كالم خير انج��ام«اذا اراد ااهلل بامير غيرا جعل له وزير صدق ان نس��ي ذكره و ان
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ذك��ر اعانه»تش��ييد قواعد خالفت و كامران��ي و تمهيد مباني س��لطنت و جهانباني بي
اصابت تدبير وزير صافي ضمير نظام نگيرد و س��رانجام امور رعيت پروري و تمشيت
مهام عظمت و عدالت گس��ترش بيتوقيه راي صواب نماي مش��ير صائب تدبير انتظام
نپذيرد و س��ان كشورس��تان هيچ سلطاني بي معاونت علم خجس��ته رقم وزراي عظام
كارگر نيايد و حس��ام خون آشام هيچ صاحب قراني بيمساعدت خامه مشگين عمامه
صواحب كرام دستبرد ننمايد .ز راي وزيران روش ضمير شود كار شاهان كفايت پذير»
(خواندمير.)٣ :١٣٥٦،
همانط��ور كه از نوش��ته او برميآيد خواندمير ب��راي وزرات و اهميت آن در اداره
ملك اهميت بسيار زيادي قائل مي شود كه حتي ميگويد بدون وجود وزرا اداره امور
مملكت ممكن نميباشد كه در ديگر متون چنين تأكيدي نشده بود و مينویسد»
پادش��اه كامگار ابواب خزانه اسرار پيش او گشايد و اسباب كفايت آمال از اصابت
راي صواب نمايش طلب نمايد هر آينه اس��اس بنيان دين و دولت سمت ثبات و دوام
گيرد و جدار اركان ملك و ملت صفت رس��وخ و استحكام پذيرد .زفكر وزير فطانت
پناه مخلد ش��ود دولت پادش��اه(».همان .)٤ :از سوي ديگر خواندمير با زيركي انتخاب
وزيري شايس��ته و اليق را بر عهده پادشاه قرار داده و از او خواسته كه وزيري كاردان
براي مملكت انتخاب كند«پيوسته سالطين جهانگشا و خوانين مظفر لوا مسند وزارت
را به وجود وزراي صائب رأي ميآرايند و زمام اختيار كليات مهمات را بغبضه درايت
ايش��ان دار» (همان .)٤ :عنصرالمعالي در بخشهاي مختلف كتاب در ش��يوه برخورد
پادشاه با وزير شرايطي را مشخص كرده و نشان داده كه پادشاه بايد چگونه از راي و
تدبير وزير اس��تفاده كند« .يكباره محتاج راي او مباش و هر سخني كه وزير بگويد در
باب كسي و طريقي كه باز نمايد بشنو اما در وقت اجابت مكن :تا بنگرم آنگه چنان كه
بايد كرد بفرمايم( ».همان .)٢٢٨:همچنين درمورد ميزان اختيار دادن به وزيرآورده«:هر
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كس را كه وزارت دادي ويرا در وزارت تمكين تمام كن تا كارهاي تو و شغل مملكت
تو برو بسته نباشد و با اقربا و پيوستگان او نيكويي كن«(همان.)٢٢٩ :
از ديگ��ر متوني كه ب��ه وزارت و اهميت آن پرداخته كتاب روضة االنوار عباس��ي
تأليف مال محمد باقرس��بزواري ميباش��د .وی نيز بعد از بيان اينكه تمامي سالطين به
وزرا نيازمند هس��تند «وزارت اعظم از منصبهاي بزرگي اس��ت و سالطين را از وزير
چاره نيست ،و گويند در زمان سالطين سابق فرس ،امور ملكي و مالي هر دو مفوض
به آراي صائبه وزراء بوده است و در عصر اسالم ،عادات سالطين مختلف بوده است
و گاهي هر دو امر مفوض به ايشان بود و گاهي مدخليت ايشان مخصوص به ماليات
بود( ».سبزواري.)١٣٧٧:٦١٤،سپس مینویسد«خدا در قران مجيد ميفرمايدَ :
قال اجعلني
ُ
ِ
حفيظ عليم يعني بگردان مرا والي بر خزاين زمين ،به درس��تي
االرض اني
علي خزائن
كه من حفيظم و عليمم و دانايم .اين سخن حضرت يوسف صديق است كه به پادشاه
مصر مي گفت .غرض او طلب وزارت بود» (همان.)٦١٤ :
با توجه به زمان تأليف اين متون و مس��ائلي كه در زمان آنها اهميت داشته ،مولفان
نيز به اين مسائل اهميت بيشتري داده و حجم بااليي از كتاب خود را به آن اختصاص
دادهاند .به عنوان مثال قابوس��نامه با توجه به اهميت نيروي نظامي و كنترل بر آنها ،بر
اهمي��ت رابطه وزير با نيروي نظامي تأكيد بس��ياري كرده اس��ت و با توجه به اهميت
مس��ائل مالي ،اين مطلب را بيان كرده و به صورت كامال مش��خصي رسيدگي به امور
مالي را از وظايف وزير دانس��ته اس��ت و براي نشان دادن اهميت ان آيه اي از قران را
آورده اس��ت .مال محمد باقر در مورد وظايف وزير مینویس��د«چه حفظ وزير بايد كه
ش��امل ش��ريعت و ملت و احكام شرع و نفس شريف پادش��اه و رعايا و نفس خود و
زيردستان و عساكر و امرا و ارباب مناصب و عمال و خزاين و اموال و االت و ادوات،
كه در هر باب ضرور و نافع اس��ت ،بوده اس��ت(».همان .)٦١٤ :او رسيدگي به مسائل
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ديني و مذهبي را از وظايف وزير دانس��ته اس��ت« پس بايد كه وزير در تقويم شرع و
اشاعه آثار دين و حفظ ملت بكوشد و در اين باب تغافل و اهمال و رضا ندهد ،و در
صيانت و حفظ پادشاه و نام نيك و ذكر جميل و تازگي ملك و ابرو و مهابت و احتشام
و در حفظ لشكرها و سرانجام رونق سپاهيان و تكثر سپاه و استعداد و عدت وآلت و
رونق ايشان قواعد و شرايطي كه معتبر است منظور دارد( ».همان.)614:
در ادامه «:علم و دانايي وزرا به آن بود كه قوانين و مراس��م امور بدانند و بر قواعد
عقلي و شرعي و مجاري عرف و عادات مطلع باشند و در آداب خدمت ملك و شرايط
آن دانا باشند و بر قواعد و قوانين حكمت عملي ،بلكه حكمت نظري نيز مطلع باشند»
(همان«.)٦١٥ :ش��رط ديگر آنكه چون وزير را منازع و مخاصم بس��يار باش��د ،پادشاه
س��خن بدگويان را در حق او نش��نود و توقف و تأمل بسيار كند و تا حقيقت ،چنانكه
بايد و ش��ايد ،به خير ظهور نرس��د آن را اعتبار كند «(همان .)٦٢٦ :و از وظايف وزير
م��ي داند كه« بايد ك��ه وزير در قرار دادن قاعدههاي نيكو و بر طرف كردن بدعتها و
قوانين بد كه مضرت آن به مسلمانان عايد ميشود ،كمال جهد و كوشش به جا آورد»
(همان.)٦٢٨ :
نتیجهگیری
براي اينكه در مورد نقش و اهميت وزير به يك نتيجه منطقي و نزديك به حقيقت
تاريخي رسيد ،از مطلق بيني در مورد اين قضيه خود داري بايد كرد .در مورد وظايف
وزير و اينكه آيا منصب وزارت در تاريخ ايران داراي اهميت بوده ،برجس��ته س��ازي
بعضي از وظايف وزير الزم ميگردد .در ميان وظايفي كه برعهده وزير بوده سه وظيفه
داراي اهميت بس��يار بااليي بوده و همين امر باعث ميش��ود كه براي وزير و منصب
وزارت اهميت قائل ش��د .اولين وظيفه وزير رسيدگي به امور نظامي دومين رسيدگي
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به امور ش��رعي و س��ومين آن رس��يدگي به امور مالي بوده آن است .البته براي تمامي
اين امور صاحب منصب خاص خود را داش��تهاند ول��ي تمامي آنها زيرمجموعه وزير
واقع مي ش��دند و نقش وزير در سرپرس��تي آنها اهميت بسياري داشت .در این ميان،
امور نظامي از اهميت بس��ياري برخوردار بود .در طول تاريخ ايران مش��اهده ميكنيم
كه در بس��ياري از موارد ،وزرا فرماندهي جنگها را در نبود س��لطان برعهده داشتهاند
كه در طول تاريخ س��اماني ميتوان از جنگهاي ابوالفض��ل بلعمي نام برد كه اين امر
باعث ميش��ود كه نتوان براي منصب وزارت فقط نقش مشورتي قائل شد .يا در مورد
امور مذهبي كه فيرحي معتقد اس��ت بعد از ورود اس�لام به ايران و به قدرت رسيدن
حكام نظامي در مناطق مختلف ايران و دور شدن از خالفت كه وظيفه پاسخ به مسائل
ش��رعي برعهده او بود انتخاب وزرايي كه داراي خاس��تگاه فقاهت بودند آغاز ش��د.
همين خاستگاه فقهي وزير باعث ميشد كه داراي نقش مهمی باشد .اين عوامل نشان
دهنده اين مطلب است كه نميتوان نظر كاتوزيان را در بياهميت بودن منصب وزارت
پذيرفت .در عين حال ،هر زمان كه سلطان اراده كرده وزير را به تيغه شمشير سپرده و
اين بدون كمترين اعتراضي هم صورت ميگرفته اس��ت .اين موضوع از پيچيدگيهاي
تاريخ ايران اس��ت .ميتوان گفت وزير در عين اينكه داراي قدرت بس��ياري بوده ،در
عين حال داراي هيچ قدرتي نبوده و بر منصبي بس��يار سس��ت به نام وزارت تكيه داده
است كه هر زمان كه سلطان بخواهد ميتواند او را بكشد.
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