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چکیده
حکومت آلبویه زمان کوتاهی پس از پیدااییاش در فدار ،بادال ع اد ا گسدر ش
یافت .در شاخه ا ا پس از م گ معزالاعله پس ش ازالاعلده بده حکومدت ر.دیا .بدا
قارتگی ی ازالاعله .سری به حکومت آلبویه ا ا راه یافت که بخشی از آن معلدول
ناکارآمای کارگزاران عی بود .محمّا بنبقیه از شخصیتهای .یا.دی ع دیدوانی اصد
آلبویه ا ا به شمار میرفت که در زمان ازالاعله به مقدا عزارت ر.دیا .عی پیشدیهه
دیوان.االری نااشت ع از ایّاری به مقا عزارت د.دت یافدت .مهدارت اع در گد دآعری
مال ع تقایم تحَف بسیار به ازالاعله اامد الدلی د.دتیابیاش بده عزارت بدود امدا
مشک نااشرن پیشیهه دیوان.االری در رعنا کار عزارت اع تأثی گداارد ع بده پدارهای از
نا.امانیها انجامیا .بد پایده یافردههای پدوعه ،ناکدامی ابنبقیده در مهصدو عزارت
حکومت بویهی از .دویی از ناشایسدریی عی در کارهدای دیدوانی ع از .دوی دیید از
ا.رواری حکومت ازالاعله در ا ا  .چشمه میگ فت.
این پوعه ،ب ای پا.خگویی به چیسدری تدأثی ات اععدا .یا.دی د ابرمداای دعران
زناگی ابنبقیه در کوش،های عی در مسدها عزارت .دامان یافرده ا.دت کده بدا رعش
تولیفی کارهای ابنبقیه ع تأثی اع را در دگ گونیهای .یا.ی دعره حکومدت بویهیدان
ب میر.ا.

طرح مسئله

وزارت تــا وامهیــری از ا ــوی ساســانی در ت ومتهــای دوره اســالمی منص ـ
ترجتیهای ته شمار میرفت و ته رتق و فیق امور دیوانی و ما ی و ش ری میپرداخت.
تیشتر وزیرار از میار دتیرار و کاتبار ترجتـیه ترهزیـ ه میشـ ن و مراتـ

تر ـی را

میپیمودن  ،امـا هـاهی افـرادی تـ ور تجرتـه دیوارسـارری کـار وزارت را تـر عهـ ه
میهرفین که پیآم ش ناسامانی امور تود .منص

وزارت در نختیین س ههای اسالمی،

هاهی تا سا یار پیاپی میار شماری از خان ارهای شهیر مانن ترم ی ،تلعمی ،جیهـانی و
عیبی ،همچور میراثی دست ته دست میش  .این منص

پس از روی کارآم ر آلتویـه،

در سنجش تا دورههای پیش از آنار ،از جای اه مؤثرتری ترخوردار ش که تیارتبـا تـا
ا ی ار فرمارروای تویهی نبود؛ یعنی ا ی ار و شایتی ی امیر توزه ـ رتنمایی و نفـو
وزیرار تزرهی همچور اتنعمی و فرزن ش اتـوا فی و صـات

تنعبـاد ،در وزارت

عه آلتویه تتی تأثیر هذاردن  .محمّ تنتقیه تهرغم تأثیرش در دهرهونیهای سیاسـی
مهم ،شخصی ناشناخیه ته شمار میآی که تحقیق متیقلی درتـاره او صـورت نذذیرفیـه
است و این پژوهش ته ارزیاتی شخصیت و عملکرد او در دورار معزا و ه و عزا و ه
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

میپــردازد و تــا توجــه تــه اهمیــت موعــو  ،نختــت جای ــاه منص ـ
دیوارسارری عصر آلتویه سخن میهوی ؛ سذس سیر

وزارت را در

رتیاتی اتنتقیه را در مراتـل

مخیلف تضورش در ت ومت آلتویه شاخه عراق ،وامیکاود.
وزارت در دوره آلبویه

تویهیار در آغـاز دیوارسـارری میشـ لی ن اشـین  ،امـا پـس از ـ رتهیری ،نظـام
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وزیر را تعیین میکرد.

دیوارسارری ساسانیار را ا یباس کردن و از دیوارسارری خالفت نیز تـأثیر پذیرفینـ .
ا بیه دیوار خالفت نیز خود وامدار نظام دیوانی ساسانیار تود .وزیر در ایـن نظـام ،رأس
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سلتله مرات

رت در دوره آلتویه ،پس از فرمارروا ،جای میهرفت ،اما هر زمار که

صبغه نظامی ت ومت فزونی میهرفت،

رت وزیرار از ـ رت امیـرار نظـامی تـأثیر
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تش یالت دیوارسارری تود و تا نـام تـاکم تـویهی تـه اداره امـور میپرداخـت .او در

میپذیرفت .توسه معیق است که ت ومت آلتویه تیشتر ته سرتازانی واتتیه تود که از
میار وم خود هردآوری ش ه تودن  .خودکام ی مبینی تر اشرافسارری نظامی در ایـن
نهاد وجود داشت (توسه .)219 /4 ،ایـن ویژهـی ـ رت وزیـرار را ته یـ میکـرد و
تقاتلهایی میار امیرار و وزیرار در عصر آلتویه پ ی میآم  .هن ام آشفی ی سیاسـی و
جنگهای داخلی،

رت امیرار نظامی افزایش مییافـت و در عمـلکرد وزیـرار تـأثیر

تأثیر علمی م ارس در عصر صفویه

میهذارد .مانن دورار پایانی ت ومت آلتویه که وزیرار رت تتیاری ن اشین  ،تل ـه
از امیرار نظامی تأثیر میپذیرفین  .ته هر روی ،وزیرار تویهیـار در سـنجش تـا وزیـرار
عباسیار ،از اعیبار تیشتری ترخوردار تودنـ و وزرای شـاخه عـراق تـر وزیـرار خلفـا
يیرهی داشین .

رت وزیر تیشتر تا ا ی ار فرمارروای تـویهی تـه شـیوه مع وسـی راتطـه داشـت.
تیشتر تر پایه خواستهای شخصی فرمارروا اسیوار تود و نامزدهـای وزارت در تراتـر
پرداخت رشوه یا وع ه دادر درتاره افـزایش خرا هـای منـاقق ،تـ ین مقـام منصـو

ا ی ارشار میکاست .ا بیه رت یافین همزمار دو وزیر در دوره ععف امـرای تـویهی
روی میداد .همار میرود تویهیار در سیان ر رشوه ترای رسان ر شخصی ته وزارت ،از
عباسیار ا و هرفیه تاشن ؛ زیرا عباسـیار نیـز در ایـن کـار آوازهای داشـین  ،امـا ينـین
فرآین ی در شاخه تغ ادی ت ومت آلتویه تیشتر روا یافت .هن ـامی کـه ت ومـت
آلتویه در دست فرمارروایی رتمن تود ،وزیرار از نفو تتیاری ترخـوردار نبودنـ .
ا بیه هاهی تا انیصا

شخصیتهای ترجتیه ته منص

وزارت ،رت شاهار آلتویه در

سایه رار میهرفت .میح ه معیق است که در این هن ام ،شاهار ععیف ترای محفـو
ن اه داشین خود از

رت فزونییاتن ه وزیرار ،سوهن وفاداری دوسویه تا آنار تر ـرار

نقش محمّ تنتقیه در تحورت ت ومیی عصر آلتویه

میش ن (کبیر .)195 ،هاهی دو وزیر این متئو یت را تر عه ه میهرفین که این کار از
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فرمارروا وزیر را ترمیهزی و ته هفیه کبیر ،این هزینش عواتط مشخصی ن اشت ،تل ه

میکردن (میح ه .)68 ،وزیر در رأس دیوارها جای داشت و تر کار رئیسهای دیوارها
میپذیرفین و ته وزیر پاسخهو نبودن (کبیـر ،)48 ،امـا ایـن ادعـا درتـاره سراسـر دوره
ت ومت آلتویه درست نمینمای  ،تل ه هاهی همچور دوره ت ومت عزا و ـه ،وزیـر
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نظارت میکـرد .تـه عقیـ ه کبیـر ،رئیسهـای دیوارهـا تنهـا در تراتـر شـاه متـئو یت

ته واسطه رتش ،اخییارات دیوارها را ته خود منیقل میکرد؛ یعنی درتـاره همـه امـور
ت م میران .
وظایف وزیرار عصر آلتویـه تنهـا تـه امـور دیـوانی محـ ود نمیشـ  ،تل ـه تنـاتر
عرورت ،هاهی متئو یت عملیات نظامی و فرمـاردهی سـذاه را تـر عهـ ه میهرفینـ .
ثعا بی مینویت که اتوا فی تنعمی ت ین سب

از خلیفه ق

« وا فـاییین» دریافـت

کرد که امور دیوانی و سذاه رکنا و ه را ته خوتی میهردانـ (ثعـا بی .)233 ،صـات
تنعبــاد و محمّــ تنتقیــه نیــز از وزیــرار تویهیــار تودنــ کــه همزمــار تــا وزارت
خود ،فرماردهی ش ر را نیـز تـر عهـ ه داشـین خوانـ میر .)119 ،اتوا فضـل شـیرازی
وزیر عزا و ه نیز ماًموریتهای نظامی تر عه ه میهرفـت .تـرای نمونـه ،هن ـامی کـه
تبشی ترادر تخییار تر او شـوری  ،شـیرازی تـرای فرونشـان ر شـورش او هتـیل شـ
اداره امــور مــا ی از کارکردهــای مهــم وزارت در دوره آلتویــه تــود؛ یعنــی وزیــر
افزور تر نظارت تر دیوارها و هردآوری خرا های مناقق ،میتایتت میتوانتت زمینـه
را ترای افزایش درآم ترای پرداخت متیمری سذاهیار امیر و راعی ن ـاه داشـین آنـار
فراهم کن (مت ویه .)346 /6 ، ،توفیقمن ی وزیر در کارهای ما ی ،در رون کـار وی و
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تلن ای دوره وزارتش تأثیر میهذارد .آدام میز معیق است« :همه وزیرانی که قـی ـرر
يهارم ترکنار ش ن یا کنار رفین  ،تر اثر ش تت در تراتـر مشـ الت مـا ی تـود» (میـز،
 .)112تیاسیقال ی ما ی وزیر سب

ش ه تود که از سویی همواره درتاره ترکنـاریاش از

مقام خود ن رار تاشـ و از سـوی دی ـر تـه هـردآوری ثـروت تذـردازد تـا تـا فـر
ترکناریاش ،تیوان زن هی خود را از دی ما ی تأمین کن  .مصـادره امـوال مح ومـار و
محصورت زراعی ،دریافت ا طا از شاهار آلتویه و پیش شهای هردآورن هار خرا ،
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(اتناثیر.)295 /20 ،

از مناتع ما ی و اتزارهای درآم وزیرار آلتویه ته شمار میرفت .وزیرار افزور تـر ایـن
مناتع ما ی که میزار آنها میغیر تـود ،ماهانـه تقـوق نقـ ی و مقـرری جنتـی دریافـت
154

(اتنجوزی .)215 /14 ،ساخیار وزارت در عصر آلتویه ،منتـجم و مـنظم نبـود و ایـن
مش ل در دورار شاهار ععیف و ته تبع او ،وزرای ناکارآم ش ،تیشتری رخ مینمـود.
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میکردن  .اتنتقیه هر روز هزار پیمانه یخ و هر مـاه يهـار هـزار مـن ،شـمع میهرفـت

محمّ تنتقیه از این دست وزیرار تود که در دورار آشفیه ت ومت آلتویه عراق تر سر
کار آم .
تکاپوی ابنبقیه برای دستیابی به وزارت

تر پایـه هـزارش اتـوال و اف ـار اتنتقیـه پـیش از رسـی نش تـه وزارت ،يیزهـای
تتیاری نمیتوار تـه دسـت آورد ،تل ـه تنهـا از زمـار ت ومـت معزا و ـه در عـراق

تأثیر علمی م ارس در عصر صفویه

کــه اتنتقیــه تــه دســی اه ت ومــت وی راه یافــت ،کمــاتیش اقالعــاتی درتــاره وی
موجود است .اتوقاهر محمّ تنتقیه از مردمار دهـی معـروف تـه اوانـا تـود .تـه هفیـه
یا وت تموی ،اوانا نزدیک دجلـه و در شـمال تغـ اد ـرار داشـت (تمـوی.)274/1 ،
اتنتقیه در خانوادهای کشاورز پرورش یافت و پ رش کشـاورز تـود و در زمـار تتـلط
روســیاییار تــر راه دجلــه ،تــه جرهــه عیــارار پیوســت و از کشــییهایی کــه از دجلــه
درتاره ي ون ی پیوسین اتنتقیه ته معزا و ه دادههای فراوانی در دسـت نیتـت .تـه
ته اتوا حتن خ مت میکرد .محمـ تنتقیـه تـه تـرادرش پیوسـت و در آشـذزخانه تـه
خ مترسانی سرهرم ش (اتنجوزی .)216 /14 ،تناتر روایت دی ری ،اتنتقیه ته مملـه
سرآشذز معزا و ه و پیمارکار ت ریت و متئول ما یات کشـییها نزدیـک شـ و مملـه
او را فردی شایتـیه یافـت و تـه خـودش نزدیـک کـرد (متـ ویه .)345/6 ،تنـاتراین،
اتنتقیه از قریق آشـذزخانه سـلطنیی توانتـت تـه دسـی اه ت ومـت آلتویـه راه یاتـ .
معزا و ه تر پایه ترخی از رویدادها از ممله روی هردان و اتنتقیه ته جای وی ،کارها
را در دست هرفت و تـه هـردآوری ما یـات ایقهـای دجلـه و نظـارت تـر آشـذزخانه
معزا و ه پرداخت (اتنجوزی216 /14 ،؛ مت ویه ،)345 /6 ،اما هویی نیوانتت کارایی
خود را در این زمینهها اثبات کن و تهزودی از مناصبش ترکنار شـ ؛ ينارکـه متـ ویه

نقش محمّ تنتقیه در تحورت ت ومیی عصر آلتویه

روایت اتنجوزی ،محمّ تنتقیه ترادری ته نام م ّنا داشت که در آشذزخانه امیر آلتویـه

ش (مت ویه.)346 /6 ،
تاری ،نشتین تخییار تر تخت شاهی ،ته پیشرفت اتنتقیه انجامی  .خلیفـه تخییـار را
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اشاره میکن  :در دوره عزا و ه آشذزخانه سلطنیی و ما یات کشییها ته وی تازهردانـ ه
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میهذشین  ،ما یات میهرفت.

«عزا و ه» خوان ( 348ق)
اتنتقیه نیز توانتت مناص

(111

 )Donohue,و او تر جای پ رش نشتـت ( 356ق) و

بلیاش را تاز یات  .وی خود را ته تخییـار نزدیـک کـرد و

میزار تق کارهزاری ما یات کشییها را ته تخییار تا ده هزار درهـم افـزایش داد .همـار
میرود این افزایش تا اجحاف و تع ی و سوء اسیفاده شخصی صورت پذیرفیه تاش  .ته
هفیه مت ویه ،اتنتقیـه از عزا و ـه خواسـت تـا در تراتـر دتیـرار و دیـواردارار از او
پشییبانی و از تازرسی آنار جلوهیری کن (مت ویه .)346 /6 ،افزایش ما یـات موجـ
نزدی ی محمّ تنتقیه ته تخییار و تـ ل شـ ر او تـه همنشـین خلوتهاههـای تـازی و
شوخی امیر تویهی ش  .محمّ تنتقیه از هر اتزاری سود میجتت تا جـای خـود را در
دسی اه تاکمیت آلتویه تاز کن و تا تق یم ه ایای هرارتها ت ین ه ف رسی  .مت ویه
مینویت که اتنتقیه تا پیش ش کردر اس  ،اسیر ،تاز ،کنیز و غالم ته عزا و ه ،ته جـاه
خوشخ مییها ،ته فرمار عزا و ه مأمور ش ما ی را از شخصی یا ورییـی ت یـرد کـه
کتی پیش از این ،از عه هاش تر نیام ه تود (نخجوانی .)240 ،اتنتقیه تا کوشش فراوار
توانتت این کار را ته سامار ترسان و تیش از پیش ،خود را ته امیر تویهی نزدیک کنـ .
کاهن اسبا

پیشرفت اتنتقیه را ير زتانی او در محـاوره و زتردسـییاش در توقئـه

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

درتاره ر یبار م عی رت و مهارتش در تق یم پیش ش ته امیر دانتیه اسـت (

Cahen,

 .)3/730این عوامل در پیشرفت اتنتقیه تأثیر هذارد ،امـا يیرهدسـیی او در رتـق و فیـق
امور ما ی نیز در اینتاره تتیار مؤثر تود.
مش التِ فراروی اتوا فضل شیرازی ،وزیر عزا و ه ،زمینـه را تـرای وزارت اتنتقیـه
فراهم آورد .تأمین مناتع ما ی و افزایش درآم ت ومـت از وظـایف شـخز وزیـر در
عصر آلتویه ته شمار میرفت .این متئله در رواتط وزیر و امیـر آلتویـه يـا شتران یز
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و جال ی رسی که میانجی دادخواهار و نیازمن ار شـ (همـار .)347 :وی پـس از ایـن

تود؛ ينارکه تارها ته ترکناری وزیرار انجامیـ  .کـارکرد ا یصـادی وزیـر نـزد تاکمـار
آلتویه شـاخه عـراق تتـیار مهـم مینمـود .خزانـه کشـور در دورار عزا و ـه وعـع
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سیاستهای پ رش سريشمه میهرفت که از سویی ،درآم میراث او؛ یعنی لمروهای
عراق و اهواز ،تتیار ان ک و از سوی دی ر ،خرا تیشتر شهرها و مناقق از آرِ امیـرار
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شایتیهای ن اشت .کبیـر معیقـ اسـت کـه مشـ الت ا یصـادی عزا و ـه ،تیشتـر از

نظامی تود (کبیر .)39-40 ،عزا و ه درتـاره هـزینش وزیرانـی میان یشـی کـه تیواننـ
درآم تیشتری ترای او فراهم آورن  .هزینش اتوا فضل شیرازی نیز ترای تل مش الت
ما ی صورت پذیرفت .ته هزارش مت ویه ،عزا و ه پیش از هماردر اتوا فضل شیرازی
ته وزارت ،ته وی وع ه داده تود که اهر مواج

سذاهیار را تـأمین و آنـار را آرام کنـ ،

او را ته وزارت ترمیهزین (مت ویه .)291/6 ،اتوا فضل کوشـی کـه اوعـا ا یصـادی

تأثیر علمی م ارس در عصر صفویه

را تهبود تخش  ،اما در این زمینه کامیـا

نبـود .او تـرای تـأمین مواجـ

سـذاهیار تـه

مصادره اموال مردم ،تازرهانار و سرار شهر پرداخت که این کار ته خشم مردم انجامی ؛
ينارکه ته يذاول و آتش زدر تازارها پرداخین  .مت ویه مینویت که او تا این کـارش
«هیبت دو ت را تیش از پیش ش تـت» (متـ ویه .)370/6 ،دی ـر کارهـای اتوا فضـل
شیرازی نیز رواتطش را تا عزا و ه ستت کـرد .تـرای نمونـه ،نقیـ

شـیعیار ،تتـین

ن اشت (کبیر .)49 ،ينین رویدادهایی تـر ناکارآمـ ی اتوا فضـل شـیرازی در منصـ
وزارت در ت میکرد.

ارتباقش را تا افراد تانفو ت ومیی اسیوارتر کرد و این افراد راه رسی نش را تـه وزارت
ته وی نشار دادن  .محمّ تناتم جرجرایی نائـ

وزیـر در امـور سـذاه و تـا اتونصـر

سرا  ،از ا طا دارار تزرگ ،از کتانی تودن که اتنتقیه ت یشـار نزدیـک شـ  .آنـار تـه
اتنتقیه پیشنهاد کردن که ترای رسی ر ته وزارت ت وش (متـ ویه .)372/6 ،اتنتقیـه
که هویی نختت از دستیاتی ته وزارت میهراسی  ،در پاسخ ته پیشنهاد جرجرایـی و
اتونصر سرا ينین هفت« :من نه هنری دارم و نـه د یـی تـرای آر کـار کـه مـرا تـ ار
میخوانی  .اکنور من نزد فرمارروایم ،جایی دارم که وزیرار در آر تـه مـن نیـاز دارنـ .
میترسم ته کاری دست یازم که شایتی ی آر را نـ ارم و نیـوانم انجـام دهـم» (همـار،

نقش محمّ تنتقیه در تحورت ت ومیی عصر آلتویه

همزمار تا مش الت اتوا فضل شیرازی ،زمینه ترای وزارت اتنتقیه فراهم ش  .اتنتقیه
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تنموسی را از کار ته کناری هـذارد و تـا سـب ی ین ،فرمانـ ه سـذاهیار راتطـ نی ـویی

 372/6و  .)373از این سـخن اتنتقیـه اسـینبا میشـود کـه او تـرای پـذیرش ينـین
او را پذیرفت و هر دو در اینتـاره تـا سـب ی ین سـخن هفینـ  .سـب ی ین ،اتنتقیـه را
خ متهزاری پتت میشمرد و تیـی وی را شایتـی آمـ ر تـه خانـهاش نمیدانتـت
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متئو ییی توار و آمادهی ن اشیه است ،اما تا اصرار دوتاره جرجرایی ،اتنتقیـه پیشنهـاد

(همار) ،اما ته وزارتش رعایت داد .همينین عزا و ه پس از آهاهی از ينـین خبـری،
وزارت اتنتقیه را پذیرفت.
همدسیی تر ع وزارت اتوا فضل شیرازی تا شـرکت اتمـ تنجرجرایـی ،اتونصـر
سرا و سب ی ین صورت پذیرفت؛ یعنی هر یک از اینار تـا هـ ف مشخصـی در ایـن
توقئه شرکت کردن  .اتونصر سرا در پـی ترهردانـ ر ا طـا خـود تـود و جرجرایـی
افزایش مقرری خود و سذاهیانش را دنبال میکرد و سب ی ین از تـالش شـیرازی تـرای
تضعیف جای اهش نزد ترکار تاخبر ش ه تود و در پی جبرار آر تـود (همـار 371/6 ،و
 372و  .)373اتوا فضل شیرازی در این زمار ته مصادره اموال اتوسهل دیزویه ،صـات
دیوار عر

سذاه ترآم و این ماجرا ترای محمّ تنتقیه که در پی مخا فـت آشـ ار تـا

اتوا فضل شیرازی تود ،زمینه نی ویی فراهم آورد .اتوا فضل شیرازی ،اتوسهل دیزویـه را
اف ن ن و مقام وزارت را ته اتنتقیه سذردن  .تناتراین ،محمّ تنتقیه که از دی متـ ویه
«شایتیه دواتداری یک وزیر» هم نبود (همار ،)372/6 ،دوشنبه هفیم یا حجـه ،362
خلعت وزارت پوشی (همار .)375/6 ،اتناثیر معیق است که رفیار شیرازی در ترافیادر
او ،عاملی مهمتر از توقئه دشمنانش توده است؛ زیرا ته مردم سیم میورزیـ ه و هـویی
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

عزا و ه نیز از وی خشنود نبـود .سـه سـال پـیش از ایـن نیـز عزا و ـه ،اتوا فضـل را
دستهیر کرده و اتوا فر را تر جای وی نشان ه و ان ک زمانی پس از این ،اتوا فضل را
دوتاره ته وزارت همارده تود (اتناثیر )12/ 21 ،کـه شـای ایـن کـار از سـر تیيـارهی
(اسییصال) توده تاش .
کاهن معیق است که انیصـا

اتنتقیـه تـه وزارت تـا رسـم معمـول سـازهار نبـود؛

زیــرا تــر پایــه آر ،وزرا تــیش از یــک ــرر همــواره از میــار عــامالر دیــوانی هــزینش
میش ن

(3/730

 .)Cahen,مردم نیز از منصـو
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دستهیر کرد و این کار تهانهای ته دست مخا فـار شـیرازی داد .آنـار او را تـه زنـ ار

شـ ر اتنتقیـه تـه وزارت شـ فییزده

ش ن ؛ ينارکه ته هزارش مت ویه ،مردم دور و نزدیـک تـه او میخن ی نـ (متـ ویه،
158

میهفین « :از خوار نعمت تا وزارت» (اتنجوزی .)216/14 ،اتنتقیه تا تار تردر درآمـ
عزا و ه و تق یم ه ایای هزاف ته وی ،خود در دی او شایتیه مقـام وزارت مینُمـود،
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 .)375/6اتنجــوزی مینویت ـ کــه وزارت اتنتقیــه نــزد مــردم طیفــهای ش ـ ه تــود و

امــا هــویی تــر اثــر ن اشــین جای ــاهی در دیوارســارری ،مــردم او را شایتــیه ایــن
مقام نمیدانتین .
وزارت اتنتقیه نزد مردم عجی
ته او ق

اعطا ن ن  .اعطای ق

مینمود ،اما این ش فیی ،مانع نش که خلیفه عباسی
ته کارهزارار ت ـومیی در دوره عباسـیار تـه رسـمی

منحط ت ل ش ه تود و تیی هاهی خلفا تا دریافت ه یه ته اِعطای ق

تتی روا داشت؛ ينارکه ته سفارش عزا و ـه

تخییار ،مطیع خلیفه عباسی اتنتقیه را «ناص » ق

تأثیر علمی م ارس در عصر صفویه

دوره ت ومت تویهیار نیز اعطای ق

میپرداخین  .در

داد ( 362ق) (اتنجوزی.)215/14 ،

خلیفه قائع نیز او را «نصیرا و ه» خوان ( 364ق) (همـ انی224 ،؛ متـ ویه.)420/6 ،
این کار ساتقه ن اشت؛ یعنی اتنتقیه نختیین وزیر تویهی تود که دو ق
خود از توانایی او در نزدیک ش ر ته خلفا خبر میده .

اتنتقیه پس از رسی ر ته وزارت ترای تثبیت ـ رت خـود تـه کارهـایی دسـت زد.
عزل ش ه تود ،اما خطری ترای وزارت نوپـای اتنتقیـه تـه شـمار مـی رفـت .تنـاتراین،
او تالش کـرد کـه وی را از سـر راهـش تـردارد و امـوا ش را تصـرف کنـ  .اتنتقیـه،
تــر اتوا فضــل شــیرازی فشــار آورد و صـ هــزار دینــار از او هرفــت؛ ســذس او را تــه
اتوا حتن تنمحمّ تنیحیی علوی کـوفی (دشـمن شـیرازی) سـذرد .علـوی ،شـیرازی
را در کوفــه تــه زنــ ار اف نــ و شــیرازی پــس از زمــانی در زنــ ار درهذشــت.
اتنتقیه همينین در تازپرسی از کارمن ار ،تـردهدارار و غالمـار و هـر کتـی کـه تـا او
پیون ی داشت ،تتیار سختهیری میکرد تا هم دارایی آنار را مصادره کن (متـ ویه،
 375 /6و  .)376دی ر ر یبـار اتنتقیـه ،اتـوا فر (فتـانجس) و اتومحمّـ (فتـانجس
خازر) تودن  .این دو ترادر ته کارهایی تـر عـ وزارت اتنتقیـه میپرداخینـ  .پـس از
وزارت ته شـ ل مشـیرک تـه اتـوا فر و اتوا فضـل

شیرازی سذرده ش و ایـن دو تـا یـکدی ر همـواره درهیـر تودنـ  .سـرانجام در زمـار
عزا و ه شیرازی توانتت ت ومت امیر تویهی را ته تنهایی ته دست ت یرد .تا توجه تـه

159

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.6.2

مهلبی در زمار معزا و ه ،منص

نقش محمّ تنتقیه در تحورت ت ومیی عصر آلتویه

وی نختت ته تذف ر یبـار محـیملش پرداخـت .اتوا فضـل شـیرازی از مقـام وزارت
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کارهای ابنبقیه در دوره وزارت

داشت و ایـن

ساتقه اتوا فر در امر وزارت و زنـ انی تـودر شـیرازی ،زمینـه تـرای تضـور دوتـاره
اتوا فر در عرصه سیاسی فراهم آم  ،اما اتنتقیه تا هوشیاری مانع ينین کاری شـ  .تـه
فرمار وی ،اتوا فر پس از مطا به اموال ته زن ار سامرا فرسیاده و اتومحمّ ته واسـط و
سذس تطیحه تبعی ش (همار.)346 /6 :
دی ر کارهزارار ت ومیی نیز از کارهای خصمانه اتنتقیه ترکنـار نبودنـ  .اتنتقیـه در
پی تثبیت وزارت خود و کت

مال ترای معزا و ه تود .تنـاتراین ،تـه تـذف ر یبـار و

دشمنار خود و مصادره اموال آنار میپرداخت .اتو ره نائی ،علی تنتتـین شـیرازی و
محمّ تناتم جرجرایی ،نمونه این کارهزارار تودن  .اتو ره از کارهزارار عزا و ـه در
واسط ته شمار میرفت .امیر تویهی م تی در واسـط زیتـت و مـردم درتـاره عمـلکرد
اتو ره ته وی اعیرا

کردن  .عزا و ه نیز تا مشاه ه وعـع مـردم ،اتـو ره را ترکنـار و

خواسیار ترهردان ر اموال خود ش (مت ویه 348 /6 ،و  .)349اتنتقیه تر ایـن شـ کـه
اتو ره را دستهیر کن و همزمار تا این رویداد ،سهل تنتشر نصرانی کارهزار عزا و ه
در اهواز ،در تراتر وع ه مال فراوار ،خواسیار تحویل اتو ره ش  .اتو ره ترای جلـوهیری
از و و ينین تادثهای ،پیشدسیی کرد و ته پرداخت مبلغ فراوانی میعه ش و اتنتقیه
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

این درخواست را پذیرفت .ترای تر راری پیمار دوتاره ،میار اتو ره و اتنتقیـه ،خلعـت
آماده کردن  ،اما منجمار زمار تحویل خلعت را نامیمور دانتـین  .تـار دی ـر نامـهای از
سهل تنتشر رسی و در تراتر پول تیشتر خواسیار فرسیادر اتو ره ش  .اتنتقیـه ،اتـو ره
را دشمن سرسخت خود میدانتت و از اینرو ،تـه عزا و ـه پیشنهـاد کـرد کـه او را
تحویل ده  .تخییار نیز تا ينین امری موافقت کرد و اتو ره پس از رسی ر ته اهواز ،زیر
ش نجه کشیه ش (همار) .دیوار اتو ره نیز سرنوشـیی تهیـر از خـود وی پیـ ا ن ـرد و
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ت ومت آر را ته اتنتقیه سذرد .اتو ره تا پشییبانی سب ی ین ،اتنتقیـه را ته یـ کـرد و

اتنتقیه آر را ته اتومحمّ تنجعفر سذرد و همه کارها را خودش ته دسـت هرفـت و از
این دیوار جز نام ،يیزی نمان (همار.)350 /6 :
160

تر او خشم هرفت .وی در ته رت رسـان ر اتنتقیـه تأثیرهـذار تـود .هـویی اتنتقیـه
جرجرایی را ر یبی ترای مقام وزارت خود میدانتت .ته هزارش متـ ویه ،جرجرایـی
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محمّ تناتم جرجرایی از دی ر کارهزارار ت ومت آلتویه عراق تود کـه اتنتقیـه

ته عللـی ماننـ ترتـریاش در دتیـری ،ترخـورداریاش از تمایـت مطلـق عزا و ـه و
سخن هفینش تـه فارسـی کـه تـرای رسـی ر تـه وزارت امییـازی تـه شـمار میرفـت،
در سنجش تا اتنتقیه ترای وزیر ش ر شایتیهتر و ترتر مینمود (همار .)385 ،تنـاتراین،
اتنتقیه ته دنبال فرصیی تـود کـه جرجرایـی را از سـر راهـش تـردارد .نامـه فرسـیادر
کراعی ،دوست اتنتقیه ،درتاره دستهیری علـی تنتتـین شـیرازی -کـارهزار تصـره،

تأثیر علمی م ارس در عصر صفویه

زمینــه خــوتی تــرای محمّـ تنتقیــه فــراهم کــرد .وی تــرای دور کــردر جرجرایــی از
مرکز ت ومت ،او را ته ان یزه مصادره اموال شیرازی ،ته تصـره فرسـیاد .جرجرایـی در
تصره ته جای مصادره اموال شیرازی ،تا وی تر سر افزایش خرا ت ور تص یق اتنتقیـه
ته توافق رسی و این توافق اتنتقیه را خشـم ین کـرد؛ ينارکـه تـه کراعـی فرمـار داد
جرجرایی و شیرازی را دستهیر کن  .علی تنتتـین شـیرازی پـس از تحویـل امـوال
اتوغا

کارهزار واسط تحویل داده ش  .هفیهان پس از زمانی جرجرایی تر اثر تیمـاری

در هذشیه است (همار).

یکدی ر تود .اخیالف میار عزا و ه و سب ی ین از مش الت ترجتیه ت ومت در ایـن
زمار ته شمار میرفت .عزا و ه از يیرهی سب ی ین تر امور نظامی میترسی و تـهرغم
وصیت پ رش ،در کاهش رت او میکوشی و ت ین سـب

رواتـط آر دو تـه ستـیی

هرایی  .اتنتقیه از قریق میـانجی کـردر تزرهـار و تبـادل پیامهـا تـه واسـط دتیـرار و
سردارار ،ترای آشیی عزا و ه تخییار تا سب ی ین میپرداخـت و سـرانجام سـب ی ین و
عزا و ه سوهن خوردن که یکدل و همپیمار تاشن  .این تالش تـر ثـر ناپیـ اری دوام
سوهن و تازهشت دشمنی (اتناثیر )41/21 ،ناکام مان  ،اما زمانی کوتاه مش الت تزرگ
ت ومت عزا و ه را تل کرد.

نقش محمّ تنتقیه در تحورت ت ومیی عصر آلتویه

از کارهای مهم اتنتقیه در دوره وزارتش ،تالش ترای آشیی سب ی ین و عزا و ه تـا
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فراوار ،ته کار خویش پرداخـت و جرجرایـی نیـز پـس از پرداخـت تـ هی هـزاف تـه

اتنتقیه عامل مؤثری در ش رکشی عزا و ه ته موصل نیز ته شمار میرفت .موصـل
مهم مینمود .تم ار و اتراهیم فرزن ار ناصرا و ه ،ته عزا و ه پناهن ه ش ن (363ق).
ایــن دو ،تــرادرارِ اتوتغلــ

تنناصــرا و ه تمــ انی تــاکم موصــل تودنــ کــه در
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ته علت جای اه سیاسی و ا یصادی مطلوتش ،همواره نزد امیـرار تـویهیِ شـاخه عـراق،

ا

ش ایت از ترادرشار ،از عزا و ه کمـک میخواسـین (اتناثیـر .)43/21 ،اتنتقیـه

نیز تا اتوتغلـ
زیرا اتوتغلـ

دشـمن تـود و در پـی زمینـهای تـرای سـرکو

کـردر اتوتغلـ

تـود؛

و وزیـرش در نامـههای خـود ،وی را تـا ق هـایی پـایینتر از وزیـرار

پیشین یاد کرده تودن و اتنتقیـه از ایـن کـار خشـم ین تـود .کتـ

ما یـات موصـل،

تأمین خوارتـار و علوفـه يارپایـار و دور کـردر عزا و ـه از پاییخـت تـرای يیرهـی
تیشتر تر دسی اه ت ومت ،از دی ر ه فهای اتنتقیه ترای فرسیادر سـذاه تـه موصـل،
ته شمار میرفت (متـ ویه .)378/6 ،اتوتغلـ

پـس از شـنی ر خبـر تملـه عزا و ـه

ته موصل ،ته تغ اد رفت .اتنتقیه و سب ی ین ته فرمار عزا و ـه تـه مـذاکره پرداخینـ
و مقرر کردن که اتوتغلـ

هزینـه مخـار جنـگ عزا و ـه را تذـذیرد و يیرهـی وی

تر موصل و پیرامور آر اتقا شود .عزا و ه تـرای اسـیح ام رواتـط خـود تـا اتوتغلـ ،
داد (اتناثیر.)45/21 ،
سیاست مزدورانه اتنتقیه و تیوفـایی او تـه عزا و ـه هن ـام ورود عضـ ا و ه تـه
تغ اد آش ار ش  .اتنتقیه تا  364مری تـر امـور يیرهـی داشـت ،امـا نیوانتـت مـانع
افزایش اخیالف ترکار و دیلمیار شود .تا مرگ سب ی ین ،ا بی ین تر جـای او نشتـت.
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

تا افزایش اخیالف ترکار و دیلمیار تا یکدی ر ،جن ـی میـار عزا و ـه و امیـر نظـامی
ج ی رخ داد که ته ش تت عزا و ه انجامی  .پـس از ایـن عزا و ـه از رکـن ا و ـه
کمک نظامی درخواست کرد و او وزیرش اتوا فی تنعمی و فرزنـ ش عضـ ا و ه را
ت ین ساماردهی این کار روار ساخت .عض ا و ه «يور در این کار ن ریتـت و از آر
ستیی و کار نادانتین تخییار آهه شـ  ،قمـع کـرد انـ ر عـراق و تـه تیلـه ،تخییـار را
تازداشت و نمییارست از جهت پ ر آش ار کردر» (مجمل ا یواریخ و ا قصـز.)393 ،
عض ا و ه ت ین سب
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ق

«ع ۀ ا و ه» را از خلیفه ا مطیع اهلل ترای او هرفت و دخیرش را ته همسـری وی

عام انه در رفین ته تغ اد تأخیر میکرد تا اوعـا عزا و ـه تـه

سخیی هرای و هم هن امی که تـه تغـ اد رفـت ،در ستـت کـردر پایـههای ت ومـت
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سذاه عزا و ه ته رهبری اتنتقیـه و سـذاه عضـ ا و ه تـه هـم پیوسـین و ترکـار را
ش تت دادن (مت ویه 404/6 ،و  .)405سذس عض ا و ه ته تغ اد رفت و در میهمانی
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عزا و ه کوشی .

تزرهی ،تر اتنتقیه خلعت پوشان  ،اما در نهار تا سردارار سذاه رار هذاشت که ته تهانـه
ان ک تودر پـاداش پیـروزی در جنـگ ،تشـورن (متـ ویه406/6 ،؛ اتناثیـر.)63/21 ،
سذاهیار ته شورش تزرهی دست زدن و عضـ ا و ه درتـاره کنـارههیری تـه عزا و ـه
پیشنهــاد کــرد کــه وی نیــز تــا مشــاه ه اوعــا  ،آر را پــذیرفت (مت ـ ویه.)407/6 ،
عض ا و ه امور تغ اد را ته دست هرفت و اتنتقیه ته پیروی از عض ا و ه هردر نهـاد
رتمن تر میدی  ،خود را تـه او نزدیـک کـرد .همـار مـیرود او تـه منصـ

تأثیر علمی م ارس در عصر صفویه

و وی را در مصــادره امــوال یــاری کــرد (همـ انی .)221 ،اتنتقیــه کــه عض ـ ا و ه را
وزارت

عض ا و ه يشم داشیه است .سجادی معیق است که اتنتقیـه از سـرانجام خـویش در
مقام وزارت تخییار تیمناک تود و میدانتت که اهر دوتاره زمام امور را ته دسـت هیـرد،
تخییار تا وی همسار وزیرار پیشین رفیار خواهـ کـرد (سـجادی ،)132/3 ،امـا عامـل
توده است نـه تـرس وی از عزا و ـه؛ زیـرا تـر این ـه ـ رت اتنتقیـه پـیش از ورود
عض ا و ه ته ععف هرایی  ،شاه ی در کار نیتت .تناتراین ،اتنتقیه که متـ ویه او را
تتیار کمک کرد.
شای اتنتقیه منیظر توده تاش که عض ا و ه او را ته وزارت ترهزین  ،اما عض ا و ه
مقام وزارت خودش را ته او نتذرد ،تل ه وی را ته وزارت پترش اتوا حتین هماشـت؛
سذس از او خواست که کـارهزاری هـر جـایی را کـه تخواهـ  ،تـه او ت هنـ  .اتنتقیـه
واسط ،ت ریت ،اوانا و ع برا را ترهزی  .همينین پیشنهـاد کـرد کـه قـ

سـلطنیی و

تق باپوشی داشیه تاش که این پیشنهاد را پذیرفین  .مت ویه معیق است که اتنتقیـه
در سنجش ته وعع پیشـین خـود «هـی کـم ن اشـت؛ جـز نـام وزارت» (همـار) ،امـا
روشــن اســت کــه عض ـ ا و ه وی را شایتــیه وزارت نمیدانتــت و اتنتقیــه از ایــن

نقش محمّ تنتقیه در تحورت ت ومیی عصر آلتویه

فردی شایتیه نمیدانتت (مت ویه ،)410/6 ،از دی ف ـری و عملـی ،تـه عضـ ا و ه
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اصلی رویهردانی اتنتقیه از عزا و ه ،رت ترتر عض ا و ه و فرصـتقلبی اتنتقیـه

اوعا خشنود نبود و ته همین سب  ،هن ام رفین ته واسـط ،سـرپیچی کـرد و اهريـه
وی همينین عمرار تنشاهین و سهل تنتشر نصـرانی را تـه سـوی خـود جـذ

کـرد

(اتناثیر .)64/21 ،عض ا و ه سذاهی را ترای رویارویی تا اتنتقیه فرسیاد و دو سـذاه در
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از نرسی ر ته وزارت راعـی نبـود ،تهانـهاش را رفیـار نامناسـ

تـا عزا و ـه خوانـ .

دجله تا یکدی ر درهیر ش ن و ش ریار عض ا و ه ته زشـتترین صـورت ش تـت
خوردن  .همزمار اتنتقیه ،نامهای درتاره اتوال خـود و تخییـار تـه رکنا و ـه نوشـت
(همار .)65/21 ،عض ا و ه نیز ته پ رش نامه نوشت و وعع آشـفیه عـراق را تـه وی
هزارش کرد ،اما رکنا و ه در اینتاره انع نش و خواسـیار تازهشـت عضـ ا و ه تـه
فارس تود .پس از کشاکش فراوار ،سرانجام عض ا و ه پذیرفت که ته فارس تـازهردد.
عزا و ه نیز آزاد ش و ته کار خود پرداخت .تناتراین ،اتنتقیه در روی کار آم ر دوتاره
عزا و ه ،تتیار مؤثری تود.
پس از روی کار آم ر دوتاره عزا و ه ،زمینه ترای وزارت اتنتقیه فراهم آم  .تخییار
نختت ته اتنعمی  ،وزیر رکنا و ه درتاره وزارت پیشنهاد کرد ،اما او پیشنهاد وی را
نذذیرفت (مت ویه .)418/6 ،تنـاتراین ،هزینـ منصـ

وزارت عزا و ـه ،اتنتقیـه تـود.

رتیاتی دوتارهاش تأثیر هذارد ،همچنار او را ترای منصـ

وزارت شایتـیه میدیـ .

اتوا حتن محمّ تنعمر علـوی و اتونصـر تنسـرا نامـه صـل را دادنـ و هرفینـ و
سرانجام امیر و وزیر ترای یکدی ر سوهن یـاد کردنـ (همـار )420/6 ،و اتنتقیـه تـه
منص

وزارت تازهشت .او در پی این تود که جای اه و منز ت هذشیهاش را تـاز یاتـ .

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

پس از سویی در دامن زدر ته ت تینی عزا و ه و عض ا و ه درتـاره یـکدی ر کوشـی
و ته خبريینی میار آر و ت هویی نزد هر یک از آنار پرداخت و کار را ته آرجا رسـان
که زمینـهای تـرای آشـیی آر دو تـا یـکدی ر نمانـ و از سـوی دی ـر ،وعـع جامعـه
را از قریق یل پتر اتوعقیل ،فرمان ه پلـیس سـب ی ین (کشـن
آشـفیه کــرد (همــار) .ایــن تحریکهــای اتنتقیــه ســب
تهرغم توصیه رکنا و ه در تج یـ اسـبا

هروهـی از شـیعیار)،

شـ کــه خــود عزا و ــه نیــز

تـ تینی درتـاره عضـ ا و ه تـا انـ ازهای
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اتنتقیه زمانی نزد دشمن وی؛ یعنی عض ا و ه خ مت کرده تود ،اما از این روی که در

پیشهام شود .همار میرود که اتنتقیه از انیقام عضـ ا و ه میهراسـی ه و تـه فراسـت
دریافیه تاش که عضـ ا و ه قمـع تصـرف تغـ اد را از سـرش تیـرور نخواهـ کـرد.
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و ته همین سب

میکوشی تـا اتحادیـهای تـر عـ عضـ ا و ه تـر پـا کنـ تـا شـای

تیوان عزا و ه را در رت ن اه دارد .عزا و ه تهواسـطه اتنتقیـه ،دخیـر خـود را تـه
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مان ر عزا و ه در رت ته اتنتقیه زمینهای تیشتری تـرای کارهـایش فـراهم میکـرد

همسری ا طائع داد ت ین سب

هم خلیفه را تـا سیاسـت خـود درتـاره وریـات شـر ی

آلتویه همسو کن و هم میح ی داشیه تاش تا مخا فار را ته سوی ت شان (زرینکو ،
441/2؛ توسه .)232/4 ،کارهای عزا و ه موج

ش که عضـ ا و ه درتـاره سرکشـی

عزا و ه ت همار شود؛ ينارکه پس از مرگ رکنا و ه ته ص تر کن ر ریشه عزا و ه
راهی تغ اد ش .

اتنتقیه توانتت رت فراوانی در منص

تأثیر علمی م ارس در عصر صفویه

دوره ضعف ابنبقیه

وزارت فراينگ آورد ،اما تر اثر تیتجرهی

در مقام وزارت ،زمینهای ترای ناخرسن ی عزا و ه فراهم کـرد .عزا و ـه از خطاهـای
فراوار وی يشم پوشی  ،اما اتنتقیه تا او ته شایتی ی رفیار نمیکرد و ته هم کارهـای
وی تا دود ی مین ریتت .اتنتقیه فرمار داده تود که ما یاتها ته خزان وی واریز شـود
اتنتقیه ناخرسن تود؛ زیرا از تا هایی که او میسیان  ،يیزی ته وی نمیرسی (اتناثیـر،
تر جای او تنشان  .عزا و ه سردارار خود را ترای همدسیی تا سـهل تنتشـر تـه اهـواز
فرسیاد .سردارار و سهل در آرجا تر اتنتقیه شوری ن  .تا رسـی ر ایـن خبـر تـه تغـ اد،
اتنتقیه در پی فرونشان ر شورش ترآم  .عزا و ه که سرانجام کـار تیمنـاک شـ ه تـود،
ارتباقش را تا این شورش ان ار کرد .اتنتقیه تـه سـرعت شـورش را سـرکو

کـرد و

سردارار ته عض ا و ه پناه تردن و سهل تنتشـر زیـر شـ نجه کشـیه شـ (متـ ویه،
.)424/6
تیماری اتنتقیه زمینه را ترای دشمنانش فراهم کرد تا در پی انیقام هرفین از او تاشن .
اتنتقیه ته تیماری سخیی ديـار و نشـانههای مـرگ در وی آشـ ار شـ  .ایـن رویداد
دوسیانش را همچور تتن تنتشـر راعـی کـارهزار او در واسـط ،واداشـت کـه تـرای

نقش محمّ تنتقیه در تحورت ت ومیی عصر آلتویه

 .)86/21تخییار سرانجام از کارهای اتنتقیه خشم ین و تر این ش که سـهل تنتشـر را

تخییار رفین و میعه شن کـه میتواننـ از اتنتقیـه و کـارهزارانش پـول ت یرنـ  ،امـا
عزا و ه این درخواست را نذذیرفت .پس از م تی ،اوعـا اتنتقیـه تهبـود یافـت و از
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جلوهیری از تازخواست ما ی ،پنهار شون  .همينین کتانی مانن اتونصـر سـرا پـیش
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و عزا و ه تخییار ته ان ازه معین ما یات دریافت کن  .اتناثیر مینویت کـه عزا و ـه از

توقئه اتونصر آهاه ش و او را ش نجه کرد و پول فراوانی از وی هرفت و سـرانجام تـه
ت ترین ش لی او را کشت (همار).
تالش ترای تش یل اتحادیهای ترای مقاتله تـا ته یـ عضـ ا و ه ،از کارهـای مهـم
اتنتقیه تود .عزا و ه که از آش ار ش ر دشمنی عض ا و ه میهراسی  ،تـه رکنا و ـه
نامه نوشت و وی نیز پس از هفتوهو تا عضـ ا و ه ،خـاقر او را از تملـه فرزنـ ش
آسوده کرد (همار .)431/6 ،اتنتقیه ،تخییار را ته تر راری اتحاد تا فخرا و ه و سـهالر
تنمتافر از سرار سذاه فخرا و ه و تتنویه کرد تر عـ عضـ ا و ه تران یخـت .ایـن
افراد تا یکدی ر پیمار تتین  ،اما اتحاد آنار پای ار نمان  ،تل ـه از تـرس رویـارویی تـا
عض ا و ه ته هی کاری دست نزدن (اتناثیر .)85/21 ،اتنتقیه و عزا و ه در پی ایجاد
اتحاد ج ی ی تا اتوتغل

تنتم ار و عمرار تنشاهین تودن و آش ارا نام عضـ ا و ه

نامهای ته قائع هلل ،از درتاره همکاری در جنگ تا عضـ ا و ه درخواسـت کردنـ  ،امـا
خلیفه درخواست آنار را نذذیرفت .هویی خلیفه تا تخییار رواتط اسیواری ن اشیه اسـت.
هن ام شورش ترکار تر ع تخییار نیز خلیفه از ترکـار پشـییبانی کـرده تـود (اتناثیـر،
.)63/21
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

سذاه عض ا و ه و عزا و ه نزدی ی رامهرمز تا یـکدی ر روتـهرو شـ ن  .عزا و ـه
در این جنـگ ،ناتلـ ی نظـامیاش را نشـار داد و سـوارار را جلـوی پیادهـار يیـ و
این خود سب

آشفی ی سذاهش ش  .اتنتقیه و عزا و ه پس از ش تیی سرنوشتساز،

ته عمرار تنشـاهین در تطـای پنـاه تردنـ (اتناثیـر86/21 ،؛ متـ ویه 436/6 ،و 439؛
توسه.)233/4 ،
اتنتقیه ته تالش مج دی دست زد و تار دی ر ترکار و دیلمیار نزد تخییار تازهشـین
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را در تغ اد و دی ر منبرهای عراق از خطبه ان اخینـ (متـ ویه .)432/6 ،همينـین در

و سذاهیانی ترای تمل دوتاره ته عضـ ا و ه هـرد آم نـ  ،امـا ناههـار تـا دلتـاخی ی
عزا و ه ته غالمی ترک ،متیر جنگ تغییر کرد و امیر تویهی از سیاسـت کنـاره هرفـت
166

تازهردان ر غالم نزد عض ا و ه فرسیاد .عض ا و ه که اتنتقیه را م تّر اصلی کارهـای
عزا و ه میدانتت و از او کینه ته دل داشت ،ته شر واهـذاردر اتنتقیـه ،تـه رهـایی
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(مت ویه 440 ،و .)441عزا و ه ،اتم تتین تنموسی ،نقی

قا بیار عـراق را تـرای

غالم رعایت داد (هم انی334 ،؛ اتناثیر .)87/21 ،مت ویه درتاره واهذاردر اتنتقیه تـه
عض ا و ه مینویت  :در آر ماجرا اتراهیم تناسماعیل ،پردهدار عزا و ه ،ته دستهیری
اتنتقیه سفارش کرد .وی پیآمـ ایـن کـار را تـرای عزا و ـه ،يیرهـی او تـر سـذاه و
تر راری پیون اسیوار تا عض ا و ه میدان  .تر پایـه ایـن روایـت ،عزا و ـه پیشنهـاد
اتراهیم تناسماعیل را پذیرفت (مت ویه .)443/6 ،اتنتقیه اول یا حجه  366تـه خانـه
تخییار آم و او رادستهیر کردن  .پیش از این رویداد ،دوسیش اتنراعی خـانواده وی

تأثیر علمی م ارس در عصر صفویه

را دستهیر کرده تود (مت ویه 443/6 ،و  .)444عض ا و ه از خبر دستهیری اتنتقیه
خرسن ش  .اتنخل ار میهوی  :این ه اتنتقیه عض ا و ه را ته اتـوت ر غـ دی 1تشـبیه
کرده تود ،از سب های ناخرسن ی عض ا و ه از او تـود؛ ينارکـه در پـی جبـرار ایـن
سخن از عزا و ه خواست که اتنتقیه را نزد وی تفرسـی (اتنخل ـار .)119/5 ،تهـرام
فرسیاده عض ا و ه ،نزد عزا و ه آمـ ( 367ق) و خواسـیار واهـذاردر اتنتقیـه شـ .
او ته زیار عزا و ه تهره تبرد .از اینرو ،يشمار اتنتقیه را سحرهاه سوم رتیعارول 367
هن امی که اتنتقیه را ته عض ا و ه سذردن  ،وی دسـیور داد کـه او را روی شـیر در
سذاه ان شتنما کنن ؛ سذس او را زیر پای فیل ان اخینـ و تـه تـ ترین شـ لی کشـین .
سرانجام او را کنار دجله ته دار آویخین (جمعه ششم شـوال ( )367متـ ویه.)450/6 ،
وی همچنار تر دار مان تا در دوره صمصـاما و ه او را از دار تـه زیـر آورنـ و دفـن
کردن ـ (اتناثیــر .)105/21 ،درتــاره دوره وزارت اتنتقیــه (يهــار ســال و یــازده روز)
(اتنجوزی )216/14 ،داوریهای هوناهونی صورت پذیرفیه اسـت .اتوا حتـن انبـاری،
دوست اتنتقیه و از شاعرار تغ اد ،صی های در رثای او هفت که ته سرعت میار مـردم
روا یافت و هن امی که ته هوش عض ا و ه رسی  ،آرزو کـرد کـه تـه جـای اتنتقیـه

نقش محمّ تنتقیه در تحورت ت ومیی عصر آلتویه

میل کشی ن (اتناثیر104/21 ،؛ مت ویه.)447/6 ،
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سردارار عزا و ه ته وی سفارش کردن که وزیر را سا م تحویل ن ه ؛ زیرا میتوان از

تاش  .صی ه ویبا این اتیات آغاز میشود:

مردم ترای خوراک هرتهها از او دنبالر میخری ن و اتنتقیه او را تـه عضـ ا و ه تشـبیه کـرده تـود
(اتنخل ار ،تیتا.)119/5 :
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 .1اتوت ر غ دی مردی از مردمار تغ اد تود که صورتی تور تا ههای زشت و يشمانی کبود داشـت و

عُلو فی ا حیاه و ا ممات
ِحق أنت إت ی ا معجزات
کار ا ناس تو ک تین اموا
وفود ن اک ایام ا ضّالت (اتنخل ار ،120/5 ،اتنکثیر.)285 :11 ،
تاری ،تیشتر مورخار ته سیمکاری ناکاردانی وی اشاره کردهان  .کبیر معیق است که
اتنتقیه در آغاز وزارتش ،ته ان ازهای تر مردم سیم ورزی که رفیارهای ظا مانه اتوا فضل
شیرازی نزد تودههای مردم ،ع ل و انصاف مینمود (کبیر .)50 ،آتادیها تـر اثـر ينـین
رفیارهایی ویرار ش  ،وارد کردر کار کاهش یافت و هـر و مـر تـا آرجـا هتـیرش
یافت که «روزی ين کشیه کمتر نبود که کشن ه ناشـناخیه تمانـ یـا هرفیـار نمیآمـ »
(اتناثیر41/21 ،؛ مت ویه .)377/6 ،در این وعـع «دو ـت تهیدسـت ،مـردم تیيـاره،
اتنخل ور نیز از سیم اتنتقیه یاد میکن و مینویت که اتوا فضـل شـیرازی تـه سـب
سیمکاری فراوانش کنار رفت ،اما سیمکاری در دوره اتنتقیه فزونی هرفت (اتنخل ور،
 .)661-660/2اتنتقیه تهرغم تالشهایش ترای تثبیت اوعا و تل مش الت ،کامیـا
نبود .میح ه علت ناکامی وی را خاسی اه او میدان  .او در خان فرودست زاده ش ه تود
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

و هی هاه نیوانتت دشمنار را انع کن که که در جرهه رؤسا جای هرفیه است (میح ه،
 .)143کرمر نیز مینویت  :در عصری که اتنتقیـه میـار دی ـر وزیـرا آلتویـه اسـیثنایی
آش ار ته شمار میرفت ،تت ورزی مردار صا نیز ،اتنتقیه را از آنار دور کرد و ایـن
ته وزارت او تتیار آسی

رسان (کرمر 318 ،و  .)386تیهقی سب

اصلی سقو اتنتقیه

را رفیار او تا عض ا و ه میدان و مینویت  :اتنتقیـه «جبّـاری تـود از جبـاتره ،مـردی
فاعل و تا نعمت و آ ت و عُ َّت و تشمت تتیار ،اما میهوّر» و «تیادتیها ،تع یها [و]
تهورها کرد و از عوا
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خانــهها ویرانــه ،خوارتــار کمیــا

و ســذاهیار در آشــو

تودنـ » (متـ ویه.)377/6 ،

نیان یشی که تا يور عضُ مردی ،تا ستـیی خ اونـ ش آنهـا

کرد که کردر آر خطاست» (تیهقی 195 ،و .)244
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وزارت در دوره آلتویه منصـ

مهمـی تـود کـه در سـاخیار اداری و نظـامی تتـی
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نتیجه

تأثیرهذار مینمود .این منص

تهرغم اهمییش تهویژه در شـاخه عـراق ،ثبـاتی ن اشـت،

تل ه وزیرار از خشم و قمع امیرار تـویهی در امـار نبودنـ  .رسـی ر تـه مقـام وزارت
متیلزم پیمودر مراتل پیشرفت در ساخیار اداری تود ،اما این اع ه در عمـل همـواره
تحقق نمییافت .اتنتقیه نیز پیشین دیوارسارری ن اشت و این ویژهی در کارهـای وی
تتیار تأثیر هذارد .يیرهدسیی اتنتقیه در کارهای ما ی و ععف شخصیت عزا و ـه ،از

تأثیر علمی م ارس در عصر صفویه

عوامل مهم در رسی ر او ته مقام وزارت تود .وی تـر پایـه ناکارآمـ یاش ،تـر مـردم و
کارهزارار ت ومیی تتیار سیم ورزی و رواتـط عزا و ـه تـا عضـ ا و ه را تـه جـایی
رسان که عض ا و ه را در فی عراق مصمم کرد .سرانجام جای اه اتنتقیه نزد عزا و ه
ته ان ازهای ستت ش که وی را تا غالمی مباد ه کرد .ععف عزا و ه در امر ت ومـت
و نبود ثبات و آرامش در آلتوی شاخه عراق ،از علل مهـم ناکـامی اتنتقیـه در منصـ

شای علت اصلی ناکامی اتنتقیه ناترخورداری او از پیشـینه دیوارسـارری تـوده تاشـ ؛
ينارکه مخا فانش ت ین سب  ،مقام او را ان ار میکردن و عض ا و ه نیز تهرغم این ـه
از وعع وزیرار آلتویه شاخه عـراق و مـأمور نبـودر مـال و جـار آنـار در آر دورار،
ت ایت میکن .

نقش محمّ تنتقیه در تحورت ت ومیی عصر آلتویه

تارها از وی کمک هرفت ،او را شایتیه منص

وزارت نمیدانتت .سرنوشـت اتنتقیـه
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وزارت ته شمار میرفت ،اما سهم خود اتنتقیه از سهم تخییار در این زمینه ،کمتر نبـود.

کتابنامه

 .1اتناثیر ،عزا ین علـی ( ،)1371کامل تاایخ

زاگیا الماو

الخرالن ،ترجمه اتوا قاسم تا ت و عبـاس خلیلـی ،تهـرار ،مؤستـه مطبوعـاتی
علمی.

ام ف
 .2اتنجــوزی ،اتــوا فر تنعبـ ا رتمن تنعلــی ( 1412ق) ،اللمنا
اللمایخ

اللملوک

عب ا قادر عطا ،تیروت ،دارا ی

ا

الالمف ،تحقیق محمّ عب ا قادر عطا و مصطفی
ا علمیه.

 .3اتنخل ور ،عب ا رتمار ( ،)1363اللعبار

الز خلاو ن،

تاایخ

ترجمه عب ا محم آییی ،تهرار ،مؤسته مطا عات و تحقیقات فرهن ی.
 .4اتنخل ار ،اتوا عباس (تیتـا)،

النباء الزناء

یات الالعیان

 .5اتنکثیر ،اتوا ف اء اسماعیل تنعمر (1407ق) ،اللبوالخه

اللنهاخاه،

تیروت ،دارا ف ر.

 .6توسه ،هیرمبرت (« ،)1385ایـرار در عصـر آلتویـه» ،در تاایخ

الخارالن

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

کیمبرخج ،هردآوری ر.ر.فرای ،تهرار ،امیرکبیر.

 .7تیهقی ،محمّ تنتتین ( ،)1356تایخ

زیهق  ،تصحی علیاکبـر فیـا

،

مشه  ،دانش اه فردوسی.

 .8ثعا بی ،اتومنصـور ،)1376( ،ثماایاللقلو

ا

اللمفاا ات

اللمنصو  ،ترجمه رعا انزاتینژاد ،مشه  ،دانش اه فردوسی.
 .9خوان میر ،غیاثا ـ ین ( ،)1317دسـیور ا ـوزراء :شـامل اتـوال وزرای اسـالم تـا
انقرا
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اللگمان ،تحقیق اتتار عباس ،تیروت ،دارا ثقافه.

تیموریار ،تهرار ،کیا فروشی ا بال.

 .10زرینکو  ،عب ا حتین ( ،)1368تاریخ مـردم ایـرار :از پایـار ساسـانیار تـا پایـار
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 .11سجادی ،صادق (« ،)1374اتنتقیه» ،در موسوی تجنوردی ،سی کـاظم ،دالئار
اللمعایف زگیا الموم  ،تهرار ،مرکز دائرها معارف تزرگ اسالمی.
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آلتویه ،تهرار ،امیرکبیر.

 .12کبیر ،مفیزاهلل ((« ،)1384نظام دیوانی تویهیـار» ،در زوخهیان ،ترجمـه یعقـو
آژن  ،تهرار ،مو ی.
 .13ـــــــــــــــــ ( ،)1371آلزوخه دی زغوالد ،ترجمـه مهـ ی افشـار،
تهرار ،رفعت.

 .14کرمر ،جوئل.ل ( ،)1375الحیای
النسانگرالخ

رهنگ

دی عهاو آلزوخاه
تأثیر علمی م ارس در عصر صفویه

دی عصر ینسانس الموم  ،ترجمه محمّ سـعی

تنایی کاشانی ،تهرار ،مرکز نشر دانش اهی.

 .15میح ه ،روی ( ،)1388اوعا اجیمـاعی در دوره آل تویـه (وفـاداری و رهبـری در
جامعه اسالمی س ه های نختیین) ،ترجمه محمّ رعـا مصـباتی و علـی یحیـایی،
مشه  ،خانه آتی.
علیرعا کاوتی راهز و ،ياپ سوم ،تهرار ،امیرکبیر.

 .17مت ویه ،اتوعلی ( ،)1376تجای

الالمف ،ترجمـه علینقـی منـزوی ،تهـرار،

 .18نخجوانی ،هن وشـاه ( ،)1313تجای

اللسلف دی توالیخ

خلفا

زیالی الخشان ،تصحی و اهیمام عباس ا بال ،تهرار ،تینا.

 .19تینا ( ،)1383مجمل اللموالیخ

اللقصص ،تصحی ملکا شعرا تهار،

تهرار ،دنیای کیا .

 .20هم انی ،محمّ تنعب ا ملک ( ،)1969تکلمه تایخ

طبری ،ته کوشش

آ برت یوسف کنعار ،تیروت ،اللمطبعة کاتو ی یه.
 .21یا وت تموی ،شها ا ین اتوعبـ اهلل ( ،)1995معجف اللبلاوالن ،يـاپ
دوم ،تیروت ،دارصادر لطباعه و ا نشر.

نقش محمّ تنتقیه در تحورت ت ومیی عصر آلتویه

قوس.

Bril.
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 .16میز ،آدام ( ،)1377تمون الموم

دی قرن چهای

هجری ،ترجمه
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