نگاهي نو به وزارت در دوره خوارزمشاهيان
هادي

بياتي ١

شغل وزارت از مهم ترين پست هاي حساس اداري هر دولتي به شمار مي رود .خوارزمشاهيان
نيز براي اداره متصرفات وسيع خود مانند ساير حكومت ها از داشتن وزير مبرا نبودند .وزارت از
اركان اصلي حكومت خوارزمشاهيان به شمار مي رفت ،كه معمو ًﻻ سعي مي شد ،فرد ﻻيقي
براي اين منصب انتخاب شود ،چون تحمل بار گران امور مملكت داري بر دوش وزير قرار داشت.
در اين دوره نيز رسيدن به وزارت رابطه تنگاتنگي با لياقت و شايستگي فردي داشت .از مهم
ترين وظايف وزير در اين دوره ،مي توان به نظارت بر امور مالي اشاره كرد .اما ماهيت حكومت
در چگونگي اداره امور ديواني نقش بسزايي داشت ،چنانكه اگر ماهيت حكومت نظامي بود ،وزير
نيز بايد هزينه هاي لشكري را بيشتر مورد توجه قرار مي داد ،با توجه به اينكه خوارزمشاهيان
به كشور گشايي اهميت زيادي مي دادند ،بنابراين نيروي نظامي بيشترين نقش را در حكومت
داشت .در اين دوره وزير از ارج و قرب واﻻيي برخوردار بود ،چنانكه اصطﻼحي كه براي وزير به
كار مي بردند ،اصطﻼح خواجه جهان بود .در اين مقاله سعي شده به بررسي چرائي اهميت
وزارت در اين دوره ،چگونگي انتخاب وزير ،وظايف وزير ،مزاياي وزارت و خطراتي كه شغل
وزارت با آن گريبانگير بود ،پرداخته شود.
واژگان كليدي :وزارت ،خوارزمشاهيان ،تركان خاتون.
 ١كارشناس ارشد تاريخ ايران اسﻼمي دانشگاه تربيت مدرس h_bayati52@yahoo.com

٤٣

چكيده:

مقدمه:

٤٤

جد سﻼطين سلسله خوارزمشاهيان انوشتكين غرجه ،زر خريد بلكاتكين )غﻼم ترك(
بود .انوشتكين نيز سرنوشتي مانند البكين غزنوي داشت و به مانند او در خراسان
پرورش و تربيت يافت و به دليل لياقت و شايستگي ترقي نموده ،در دربار سلجوقي به
مقام طشت داري رسيد) ،دبير سياقي؛  (١١ :١٣٤٦و همان گونه كه جويني مي گويد"
هر منصبي وظيفه اي از ماليات ناحيه اي را داشت و بدين سبب درآمد ماليات ناحيه
خوارزم در عدد وظيفه طشت خانه مقرر گرديد" )جويني؛  .(٢ :١٣٢٩انوشتكين به
واسطه اين مقام ،به تدريج در دستگاه ملكشاه سلجوقي ترقي كرد و به شحنگي خوارزم
رسيد )ميرخواند؛ .(٢٢٩ :١٣١٧البته بايد توجه داشت كه بر خﻼف قاعده زمان،
سلجوقيان خوارزم را به غﻼم ـ فرماندهان مي دادند نه دودمان سلجوقي ،چون ممكن
بود آنها در اين وﻻيت دور افتاده شورش نمايند.
بعد از مرگ انوشتكين پسرش قطب الدين محمد در زمان سلطنت بركيارق و سلطان
سنجر ،والي خوارزم گرديده و به خوارزمشاه موسوم گشت .قطب الدين محمد در مدت
 ٣٠سال زمامداريش )٥٢١ـ ٤٩١هـ..ق (.همواره مطيع سلجوقيان باقي ماند .وي در دوره
حكومتش و براي اظهار اطاعت ،يك سال خود به دربار آنان مي رفت و سال بعد پسرش
اتسز را مي فرستاد )مير خواند؛ .(٣٥٥ :١٣٧٣
پس از مرگ قطب الدين محمد در سال ٥٢١هـ..ق سنجر مقام او را به پسرش اتسز داد.
)٥٥١ـ ٥٢١هـ..ق (.اتسز را مؤسس واقعي حكومت خوارزمشاهيان مي دانند .چه او در
راه كسب قدرت و ايجاد يك حكومت مستقل تﻼش فراوان كرد) .بارتولد؛ (٦٩٦ :١٣٥٩
دوره حكومت اتسز از جهت نوع ارتباط با دربار سنجر به دو دوره تقسيم مي گردد .دوره
اول از سال) ٥٢٢-٥٣٠هـ..ق( كه مانند پدر فرمانبردار سلطان سنجر بود ،اتسز در اين
سالها خدمتگزار و تابع سنجر بود و در لشكر كشي هاي وي )از جمله لشكر كشي به
ماورالنهر( شركت مي كرد .در اين دوران وي بسيار مقرب سلطان سنجر بود).خواند
مير؛ (٦٢٩ ،١٣٢٢دوره دوم كه از  ٥٣٠ه.ق آغاز گرديد همراه با كشمكش و خصومت
است .در اين مدت سه بار بين اتسز و سنجر جنگ به وقوع پيوست).جويني؛ ،١٣٢٩

٤٥

 (١٠ولي در اواخر عمر اتسز ،و بعد از حمله غزان به سنجر و گرفتاري وي اين بار اتسز
از سنجر حمايت كرده و استقﻼل خود را اعﻼم نكرد) .بارتولد؛  (٦٣٩ ،١٣٥٩شايد عاملي
كه اتسز را وادار به اين كار نمود اين بود كه خطر اغزها براي سراسر منطقه ماورالنهر و
خراسان شرايط جديدي ايجاد كرده بود .از اين گذشته وجود دولت قراختايي در
مجاورت خوارزم تهديدي جدي براي خوارزمشاهيان بود .از اينرو اتسز بعد از صلح٥٤٢
هـ.ق تا زمان اسارت سنجر به دست غزها ) ٥٤٨هـ..ق (.از تابعيت سنجر خارج نشده و
نيروي خود را در جنگ با تركان غير مسلمان در منطقه متمركز كرد و قدرت دفاعي
دولت خود را افزايش داد .اتسز پيش از سنجر و در سال ٥٥١هـ..ق به عنوان امير دست
نشانده سلجوقيان درگذشت .اقدامات اتسز براي افزايش نيروي نظامي و فتح قﻼع مرزي
خوارزم و فتح جند  ٥٤٧هـ..ق در ماوراء سيحون ،جانشينان او را قادر ساخت تا شالوده
يك حكومت مستقل منطقه اي را بريزند .و از شرايط مساعد براي گسترش حوزه قلمرو
خود سود ببرند .پس از اتسز پسرش ايل ارسﻼن جانشين وي شد٥٦٨ ).ـ ٥٥١هـ..ق(.
مرگ سلطان سنجر براي ايل ارسﻼن فرصت مناسبي پيش آورد تا سياست پدرش را در
تأسيس دولتي مستقل دنبال نمايد .از اين رو ايل ارسﻼن در نامه اي كه به مناسبت
جلوس خاقان ابوالقاسم محمود به وي نوشت ،او را همانند يك حاكم همپايه خود ،با
عنوان دوست مخلص ،خطاب نمود) .تويسركاني؛  (١٠٧ ،١٣٣٨در حال كه اتسز در نامه
هاي خود به سنجر خويش را بنده او مي ناميد) .همان (٦ ،اين امر نماينگر اين است كه
خوارزمشاهيان پس از مرگ سنجر به تدريج از تابعيت دولت سلجوقي خارج شدند و تنها
خراجگذار قراختاييان باقي ماندند .پس از مرگ ايل ارسﻼن ) ٥٦٨هـ..ق (.پسر خردسال
او سلطانشاه به تخت سلطنت نشست و به كمك مادرش ملك تركان به اداره امور
پرداخت .تكش ،فرزند بزرگ ايل ارسﻼن كه جانشيني پدر را حق خود مي دانست ،براي
مقابله با سلطانشاه به قراختاييان پناه برد) ،رنه گروسه؛  (٢٧٨ ،١٣٦٨او بعد از ازدواج با
دختر گورخان و پذيرفتن اينكه ساليانه خراجي به آنها بدهد ،با كمك آنها تاج و تخت را
بدست آورد) .نسوي؛  (٤٤ ،١٣٤٤سلطان تكش در بسط متصرفات خوارزمشاهي از
پدرش پيشي گرفت .او توانست طغرل سوم آخرين سلطان سلجوقي را از ميان بردارد
 ٥٩١ه.ق و بخش اعظم قلمرو آنان را به تصرف خويش در آورد) .حبيب السير؛

٤٦

 (١٣٢٢،٦٣٧با وجود اينكه تكش تاج و تخت خود را مديون قراختاييان بود اما خود را
در موقعيتي مي ديد كه از پرداخت باج به آنها خوداري نموده ،رسول آنها را كه براي
دريافت باج آمده بود كشت .اين حادثه منجر به جنگ بين خوارزمشاهيان و دولت
قراختايي شد .سلطان تكش توانست با غرقاب ساختن سرزمين خويش مانع پيشرفت
آنها شده ،آنها را به عقب براند).قفس اغلي؛ (١٨٣ ،١٣٧٦
سلطان تكش در سال٥٩٦هـ.ق درگذشت .چنانكه پيشتر قبﻼً گفته شد او توانست با
بسط قلمرو خود در نواحي داخلي ايران و نيز در نواحي شمالي خوارزم دودمان
خوارزمشاهي را به يك دولت تبديل نمايد .پس از وي پسرش سلطان عﻼءالدين محمد
به تخت سلطنت نشست )٦١٧ـ ٥٩٧هـ..ق .(.سلطان محمد كه از بينش سياسي و
قابليت و تدبير پدر محروم بود ،نتوانست با لياقت و كارداني از امكانات موجود استفاده
نمايد .وي با سپاهي كه پدرش آن را بوجود آورده بود ،توانست مناطق وسيعي را فتح
نمايد .ليكن از اداره منظم امور امپراطوري وسيعي كه به سرعت گسترش يافته بود
ناتوان بود )رنه گروسه؛  .(٢٨٤ ،١٣٦٨سلطان در حالي كه نتوانسته بود روابط خود را با
خليفه بهبود بخشد ،بلكه خصومت را نيز شدت بخشيده بود ،و در نتيجه روابطش با
طبقه ديني و روحانيون نيز تيره گشته بود ،و در زماني كه سپاه نيز تحت نفوذ تركان
خاتون )مادر سلطان( قرار داشت ،با هجوم مغول مواجه شد .اگر چه تعداد سپاهيان
خوارزمشاهيان بيشتر از مغول بود .اما به خاطر اينكه مناسبات سلطان محمد با فرمانده
ترك سپاه خويش خصمانه بود نتوانست از اين برتري استفاده نمايد) .نسوي؛ ،١٣٤٤
ص (٥٤بعد از هجوم مغول به قول جويني" شيطان وسواس ،خوف و هراس را چنان بر
ضمير وي مستولي كرده بود كه تنها منتذي براي فرار مي جست")جويني؛ ،١٣٢٩
 .(١٩٣اين اسكندر ثاني كه در اين زمان حتي از سرداران خويش نيز در امان نبود ،بعد
از فرار خود به جزيره آبسكون و در آخر عمر تنها در آرزوي داشتن اسبي بود كه بر گرد
خيمه او بگردد و بعد از مردن او پارچه اي يافت نشد تا او را در آن كفن نمايند)نسوي؛
 .(٧٠ ،١٣٤٤سلطان محمد در جزيره آبسكون و در آخرين لحظات قبل از مرگ
وﻻيتعهدي را به پسر بزرگش جﻼل الدين منكبرني سپرد)همان؛  .(٨٤اما پسران ديگر
سلطان به جاي اينكه قواي خويش را تحت رهبري جﻼل الدين كه رسماً به حكومت

رسيده و آماده مبارزه با دشمن بود ،بگذارند هر يك با ديگري به نبرد پرداختند و مسبب
آشفتگي و اغتشاش بيشتر شدند )بياني؛ .(٥١ :١٣٥٣پسر كوچك سلطان محمد )ركن
الدين( كه براي تصرف اصفهان نبرد مي كرد به محض اطﻼع از تهاجم دوم مغول ،به ري
و فيروز كوه گريخت و سرانجام نيز بدست اين قوم به قتل رسيد)نسوي؛.(٨٩ ،١٣٤٤
غياث الدين فرزند ديگر سلطان محمد بر سر جانشيني پدر با جﻼل الدين مبارزه مي
كرد در زمان فرار جﻼل الدين به هند ،بر عراق و خراسان و مازندران مسلط شد ولي
جﻼل الدين بعد از بازگشت توانست نواحي متصرفي را از او پس بگيرد .غياث الدين
سرانجام بدست براق حاجب در كرمان به قتل رسيد)همان ،(١٧٦ ،و جﻼل الدين در
ايران بي رقيب گرديد .جﻼل الدين با اينكه مردي شجاع بود ولي به جاي اينكه تمام
قواي خود را صرف مبارزه با مغول نمايد و زمام امور را بدست اشخاص ﻻيق بسپارد از
يك طرف وقت خويش را صرف حمله به نواحي مختلف نموده و از طرف ديگر در رأس
كار افرادي را گمارد كه شايستگي و حسن نيتي نداشتند)همان .(٢٦٣ ،اقدامات جﻼل
الدين بر ضد مغول نه تنها فايده اي به حال مردم نداشت بلكه باعث افزايش قتل و غارت
و خرابي از جانب لشكريان چنگيز گرديده موجب شد برخي از شهرهاي شرقي ايران
دوباره و چند باره مورد هجوم قرار گيرند و مغول ها به نواحي داخلي ايران نفوذ نمايند.
عاقبت جﻼل الدين در حال فرار از برابر مغوﻻن در ٦٢٨هـ.ق در ميارفارقين بدست
كردي كشته شد)همان.(٢٧٩ ،
١ـ مفهوم وزير :اگرچه مفهوم واژه وزير روشن و واضح است .ليكن در اينجا ﻻزم است
معاني اين واژه در قاموس لغات بيان شود .وزير را برخي مشتق از وِزر به معني بار گرفته
اند و وزير را حامل بار معني مي كنند و مي نويسند ":تحمل بار گران امور مملكت داري
روي دوش وزير قرار دارد")دهخدا؛  .(٢٣١٤برخي وزير را از وَزَر مي دانند كه به معني
كوه بلند ،دست آويز ،ملجاء و پناهگاه است و مي نويسند ":وزير آن شخصي است كه
شاه به انديشه و رأي او پناه مي برد و به تدبير او توسل مي جويد")ابن طقطقي؛ ،١٣٦٠
.(١١٢

٤٧

وزارت در دوره خوارزمشاهيان:

اهميت شغل وزارت:
سﻼطين و خلفا براي اداره متصرفات وسيع خويش و انجام امور حكومتي ،نظامي و اداره
جامعه نياز به دستياران و مشاوران و معاوناني داشتند ،بخصوص كه اگر شركت پادشاه
در امور سياسي محدود بود و يا اداره امور دولت را فرا نگرفته بود ،نقش وزير ﻻيق و
مجرب بسيار حائز اهميت مي گرديد .بنابراين مهمترين مشاغل كشوري ،پس از خلفا و
سﻼطين برعهده متصديان ديوان وزارت بود و ساير سازمان ها و روساي آنها تابع اين
ديوان بودند .در زمان خوارزمشاهيان نيز مانند ساير سلسله ها اين مقام وجود داشت .در
دولت خوارزمشاهيان به وزير يا شخص دوم مملكت خواجه جهان مي گفتند .البته گاه
پيش مي آمد كه شخصي تصدي اين مقام را داشت بدون اينكه اصطﻼح وزير براي وي
به كار برود .مثﻼً در زمان سلطان جﻼل الدين منكبرني ،با آنكه شرف الملك فخر الدين
علي جندي وظايف وزير را بر عهده داشت ،سلطان جﻼل الدين تنها وي را شرف الملك
خطاب مي كرد )نسوي؛  .(١٣٧ ،١٣٤٤بهاءالدين محمد بغدادي ،كه از دبيران سلطان
تكش بود .در كتاب خود التوسل الي الترسل درباره اهميت منصب وزارت ،چنين مي
نويسد ":چون از راه قياس شناخته ايم و به تجربت معلوم كرده كه قواعد جهانداري و
استحكام دعايم كامكاري به منصب وزارت مفوض و موكد است ،و بيشتر كارهاي معظم
از كمال كفايت و فور هدايت ايشان ،چه كه مصالح مملكت بي جريان قلم ايشان قرار
نگيرد و مصابيح دولت بي اقتباس رأي روشن ايشان ،روشن نگردد و دستكاري تيغ را
دستياري قلم از لوازم است")مويد بغدادي؛ .(٧٩ :١٣٧٥

٤٨

شيوه انتخاب وزير:
بايد توجه داشت آنچه ما به عنوان ديوان وزارت در دولت خوارزمشاهيان شاهد آن
هستيم ) كه امور كشوري و احياناً لشكري را بر عهده وزير مي گذاشت( در عهد
سامانيان ترقي و توسعه كافي يافته بود و حتي وقتي از طريق غزنويان در خراسان به آل
سلجوق و از آنان به خوارزمشاهيان انتقال يافت ،در شرايط سياسي آن زمان تغيير قابل
مﻼحضه اي ﻻزم نبود.

وظايف وزير:

در اين دوره نيز سلطان خوارزمشاه وظايف خود را در ديوان به وزير واگذار كرده بود ،كه
در اوج قدرت خود برتمام جنبه هاي ديواني نظارت داشت .ديوان وزارت اعلي همه
تشكيﻼتي حكومتي را دربر مي گرفت ،اما در ميان وظايف اين ديوان صدور فرامين و

٤٩

مقام وزارت و ساير مشاغل دولتي مخصوص طبقه خاصي نبود ،بلكه تمام افرادي كه
لياقت و استعداد داشتند مي توانستند به كارهاي دولتي اشتغال ورزند و با ابزار لياقت تا
مقام وزارت پيش بروند ،البته اينگونه معمول بود كه وزير از طريق خدمت در مقامات
پايين ديواني به مقام وزارت برسد .گاهي نيز افراد پس از اينكه مدتي را در ديوان يكي از
اميران و يا شاهزدگان خدمت مي كردند وارد ديوان اعلي مي شدند .مقام وزارت به
واسطه اهميتي كه داشت مي توانست در خانواده اي به صورت موروثي باقي بماند .ما در
دولت خوارزمشاهيان نيز مانند ساير سلسله ها به وزارت موروثي بر مي خوريم .مثﻼً
نظام الملك محمد بن مسعود هروي )وزير سلطان محمد خوارزمشاه( پسر وزير سلطان
تكش بود)منشي كرماني؛ .(٩٥ ،١٣٦٤
در حكومت خوارزمشاهيان ،سﻼطين خوارزمشاه باري فرزندان خويش ) كه به عنوان
حاكم به نواحي مختلف كشور گسيل مي د اشتند( نيز افرادي را به عنوان وزير انتخاب
نموده و همراه آنان به آن ناحيه مي فرستادند .مثﻼً سلطان محمد خوارزمشاه كه
سرزمين هاي غزنه و باميان ،بست و زمين داور ،را به پسر خود جﻼل الدين واگذار نموده
بود .شمس الدين شهاب الدين الب را به عنوان وزير او معين نمود .اما بواسطه عﻼقه اي
كه سلطان محمد به جﻼل الين داشت ،او نزد پدر ماند و شهاب الدين به عنوان وزير و
نايب جﻼل الدين اين منطقه را اداره مي كرد)نسوي؛  .(٣٨ ،١٣٤٤آنچه به خصوص در
اين دوره در مورد انتخاب وزير نمود عيني تري داشت دخالت امراي سپاه و نيز شخص
تركان خاتون بود .مثﻼً اين دخالت بدان حد بود كه تركان خاتون سلطان را واداشت تا
وزارت محمد بن صالح را كه از غﻼم زادگان وي بود بپذيرد و حتي بعد از چند سال
سلطان وزير را معزول كرد تركان خاتون با استقبال تمام او را پذيرا شد و محمد بن
صالح در دربار اختصاصي تركان خاتون سمت وزارت يافت)همان٤٥ ،ـ.(٤٨

٥٠

احكام ،تشكيﻼت مالي و تشكيﻼت قضا اهميت بيشتري داشت)بغدادي؛ ،١٣٧٥
٨٠ـ .(٨٣وظيفه اصلي وزير به عنوان رئيس ديوان ،نظارت بر امور مالي بود .از جمله او
منابع درآمد را تنظيم مي كرد و مي بايست بدون لطمه وارد آوردن به رفاه كشاورزان
عايدات را افزايش دهد .او وظيفه داشت در آمد دولت را در سطح بسيار عالي حفظ
نموده و ذخيره مالي كافي براي هزينه هاي احتمالي و غير قابل پيش بيني داشته باشد.
به دليل ماهيت نظامي اين دولت ،كه به تصرف سرزمين ها و گسترش محدوده خود مي
پرداخت ،وزير مي بايست تدابير ﻻزم مالي را براي لشكر كشي ها اتخاذ مي
نمود)همان٨٠،ـ.(٨٣
صدور فرامين و احكام ،از ديگر وظايف وزير بود .وزير در حكم رئيس تشكيﻼت اداري
كارهاي زيادي انجام مي داد .از جمله وظايف وي در اين محدوده مي توان به هدايت و
ارشاد روابط سلطان با ساير حكام و از جمله خليفه اشاره نمود .وزير مكاتبات دربار با
حكام ديگر از طريق ديوان انشاء و طغرا ارتباط برقرار مي كرد و افرادي از جانب او يا
سلطان در مقام يك فرستاده رسمي به نزد خليفه اعزام مي شدند .در دولت
خوارزمشاهيان وزير در انتخاب قاضي القضات دخلت داشت .او اغلب بر نهادهاي مذهبي
و اوقاف نظارت داشت و در تشويق علما و تأسيس مدارس نيز كوشش مي نمود .وزير
اغلب عﻼوه بر وظايف خود در ديوان اعلي و ديوان مظالم نيز حضور داشت ،كه محكمه
اي براي رفع ظلم و ستم از رعايا بود )در واقع وزير به نيابت از طرف سلطان محكمه
مظالم بر پا مي كرد و نظارت او بر نهاد مذهبي كه به نيابت سلطان به او واگذار مي شد
ربطي به رياست ديوانساﻻري وي نداشت( .وزير بر نهاد مذهبي نظارت عمومي داشت و
اين نظارت بيشتر به دليل عايدات قابل توجهي بود كه از راه اوقاف حاصل مي شد.
ازجمله ديوانهاي ديگري كه تحت نظارت كلي وزير بود ،ديوان خاصه و اوقاف جايگاه
ويژه اي داشتند .ديوان خاصه به اراضي خالصه و احتماﻻً امور مربوط به كارهاي شخصي
سلطان رسيدگي مي كرد ،ولي با وجود اين وزير متصدي خزانه سلطان نبود و معموﻻً
خزانه داري وجود نداشت كه فقط در قبال سلطان مسئول بود .موقعيت ديوان اوقاف در
پرده ابهام است اين ديوان به طور مسقيم تحت نظارت قاضي القضات و قاضي الممالك
قرار داشت ولي عموماً وزير بر آنها نظارت داشت)همان٨١،ـ .(٨٥وزير به عنوان رئيس

تشكيﻼت مالي مي توانست درآمد موقوفاتي را كه متعلق به حكام و واليان سابق بود در
جاهاي مختلف خرج نمايد .مثﻼً به دليل ماهيت نظامي اين سلسله مي توانست آنها
راخرج لشكركشي هاي سلطان نمايد.
بديهي است كه سلطان به تنهايي نمي توانست مراقب دستگاه اداري متصرفات وسيع
خويش باشد ،بنابراين اين وظيفه را به وزير و ديوانهاي تحت امر وي محول نموده بود .از
اين رو وقتي در زمان سلجوقيان نظام الملك خود را شريك در حكومت سلطان مي داند
با او هم عقيده مي شويم .نظام الملك كه براي شغل وزارت اهميت فراواني قائل بود در
اين باره مي گويد ":و از احوال وزيران بايد پرسيد كه شغل ها بر وجه مي رانند يا نه ،كه
صﻼح و فساد پادشاه و مملكت ،بدو باز بسته باشد ،كه چون وزير نيك روش و نيك رأي
باشد مملكت آبادان بود و لشكر و كشور خشنود و آسوده و پادشاه فارغ و چون بد روش
باشد ،در مملكت آن خلل تواند كند كه نتوان گفت ،هميشه پادشاه سرگردان بود و
رنجور دل و وﻻيت مضطرب")نظام الملك؛ .(٢٠٣ ،١٣٦٩
غزالي در نصيحه الملوك ،وزير با كفايت و شايسته و عادل را مكمل پادشاه مي داند و
خود رأي را سبب شكست در ملك مي شمرد)غزالي؛  .(١٧٥ ،١٣٥١بهاءالدين محمد
بغدادي )رئيس ديوان انشاي سلطان تكش( معتقد است" آنچه ملك را پايدار مي دارد
انديشه صواب است و ثبات دولت هرگز بدون وزيري كه خزينه اسرار شاه بوده و پادشاه
دل در رآي خردمندان او بسته و مصلحت كشور را به سپرده باشد وام نمي
گيرد")بغدادي؛ .(٧٩ ،١٣٧٥
از مزاياي وزارت دولت خوارزمشاهيان كه نسوي در كتاب خود سيرت جﻼل الدين ذكر
كرده است اينكه" وزير را خواجه خطاب نمايند و در روز بار در دست راست نشانند .و
هر كه را نظام الملك يا شرف الملك خوانندي يعني به ملك اضافه كردندي ،بايد كه بر
خواص خاص نشستي ،و از عادات وزرا اين است كه چون در ديوان به جاي وزارت
نشسته باشد ،جهت كسي قيانم نكردي ،اگر چه ملك بودي ،تا ناموس منصب برقرار
ماند .چه مقام وزير ،قائم مقام سرير است و حرمت آن بايد نگه داشتن .و همچنان وزراي

٥١

مزاياي وزارت:

ماضي در وقت سواري چهار حربه دست ها در زر گرفته پيش بر مي گفتند" .اينها از
جمله امتيازات وزراي اين دوره بود كه نسوي ذكر مي كند .اما اين امتيازات شامل حال
همه وزيران نمي شد و نسوي از شرف الملك نام مي برد كه اين امتيازات از وي گرفته
شده بود .او )شرف الملك( به جاي نشستن در دست راست سلطان در مقابل وي مي
نشست ،جزء بر خوان عام نمي نشست ،براي ارباب مناصب از جاي بر مي خواست،
پشتي و مسند نداشت و پيش او در وقت سواري پهار حره زر نمي گرفتند)نسوي؛
.(١٣٦ ،١٣٤٤
خطرات شغل وزارت:

٥٢

شغل وزير پيوسته شغل ناپايدار بود .خواجه نصير الدين طوسي معتقد است كه كاري كه
مشكل تر از وزارت سلطان وجود ندارد چون" به مكان او مناقصت بسيار كنند و حسّاد
او اولياي سلطان باشند كه در منازل و مداخل با هم مساهم و مشارك باشند و پيوسته
طامعان منصب او منتهز فرصتي ،حبايل باز كشيده و مترصد ايستاده") نصير الدين
طوسي؛  .(٣١٩ ،١٣٣٤كساني كه قبول خدمت وزارت مي كردند و يا به خدمت دولتي
نائل مي آمدند غالباً مردماني متهور بودند كه براي كسب مال و جاه در اين راه پر خطر
گام مي نهادند .مطالعه تاريخ وزراي ايراني چه در دوره خلفاي عباسي و چه سلسله
مستقل ايران بعد از اسﻼم نشان مي دهد كه كمتر وزيري جان سالم برده است ،بلكه
اكثر متصديان اين شغل يا در اثر تجاوز نامحدود به حقوق مردم و يا در نتيجه ثروت و
قدرت فراوان كه كسب نموده بودند و يا به جهت ديگر مورد غضب خليفه و يا سلطان
واقع شده و به طور وحشتناكي مقتول و يا زنداني مي شدند .و آنچه در مدت زمامداري
به زور يا تجاوز از مردم بينوا گرفته بودند ،سلطان به تصرف خويش در مي آورد .در
همين مورد نسوي در سيرت جﻼل الدين آورده است كه فخرالدين" بعد از چهار سال
كه در وزارت جند بود پشت رعيت را به ظلم خود گرانبار گردانيد و حيف ها آشكار
گشته ،هنگامي كه سلطان )عﻼءالدين محمد( متوجه بخارا شد و بر جند گذشت همه به
دادگاه حاضر شدند و فرياد شكايت آغاز كردند ،سلطان فرمود آن خاكستر بد كردار را
جزا خواهند تا عبرت ظالمان ديگر شود")نسوي؛ .(١٣٥ ،١٣٤٤

٥٣

به همان اندازه كه امتيازات و افتخارات زير عالي بود ،به همان اندازه نيز اين مقام در
معرض مخاطره و ناپايدار بود ،وزير و وابستگان وي مانند سپري بين سلطان و پسرانش
مجبور بودند هوي و هوس اين يكي و سوءظن آن يكي را تحمل نمايند به عﻼوه بك
وزير شايسته و اهل نيز به علت ماهيت نظامي دولت هميشه در مظان بي اعتمادي و
نفرت امرا بود .و به او به ديده خطري بالقوه نسبت به جاه طلبي هايشان مي نگريستند.
و از طرفي وزير مجبور بود براي حفظ قدرتش به وسايلي چون فرصت طلبي و ظلم و
ستم متوسل شود و مخالفان و حتي گاه حاميان خويش را برنجاند .به عنوان مثال نسوي
در سيرت جﻼل الدين درباره فرصت طلبي شرف الملك )وزير سلطان جﻼل الدين( مي
گويد كه در يكي از حمله هاي مغول به لشكر سلطان ،كه به موجب فرار سلطان جﻼل
الدين گرديد ،وزير كه موقعيت را براي جدايي از سلطان و پيوستن به ملوك ديگر
مناسب مي ديد ،شروع به نوشتن نامه به ملوك اطراف از جمله عﻼءالدين كيقباد و ملك
اشرف نمود .و در آن نامه ها به آنها نه تنها قول داد كه منطقه اران و آذربايجان را به
آنها خواهد سپرد ،بلكه پا را از اين فراتر گذاشته ،سلطان خويش )جﻼل الدين( را
"مخذول ظالم" نام نهاد .چون تعدادي از اين نامه ها به دست سلطان جﻼل الدين افتاد
كينه وزير را به دل گرفت و عاقبت شرف الملك جان بر سر اين دسيسه نهاد)همان،
.(٢٥٠
وزير در شغل خود امنيتي نداشت و به اراده سلطان و به هيچ علتي ممكن بود از سمت
خود بركنار شود ،وزير خادم كشور نبود ،بلكه چاكر سلطان بود .بنابراين بايد رضايت وي
را جلب مي كرد و اين كار ساده اي نبود ،زيرا سلطان به دليل ماهيت خودكامگي قدرت،
ناگزير به نفوذ وزير حسادت مي ورزيد .به عنوان مثال صدر الدين محلي ،كه وزير بود و
با اينكه در رعايت فضل و ادب كوشش فراوان مي نمود ،در اواخر عمر دچار مواخذه
سلطان گرديده از مسند وزارت خلع و به زندان رفت و طولي نكشيد كه در حبس
مرد).خواندمير؛  (٦٤١ :١٣٣٩گاهي وزير مورد دشمني گروهي خارج از حاكميت قرار
مي گرفت و گاه جان بر سر عقيده و آرمان خويش مي داد .صدر الدين محمود بن علي
هروي كه وزير سلطان تكش خوارزمشاه بود ،به مبارزه با مﻼحده برخاسته بود )كه
دوران مبارزات اين وزري متعصب با مﻼحده در تاريخ ايام سلطنت تكش معروف مي-

٥٤

باشد( تا آنجا كه وزير پيوسته سلطان را به استيصال مﻼحده و تخريب قﻼع آنان تحريك
مي كرد .و چون مﻼحده به خصومت باطني اين وزير پي برده بودند و كليه بدبختي هاي
خود را در نتيجه نفوذ معنوي نظام الملك بر سلطان مي دانستند ،لذا جمعي از مﻼحده
در زماني كه سلطان قصد فتح قﻼع آنان را داشت او به ضرب كارد از پاي درآوردند
)منشي كرماني؛ .(٩٥ :١٣٦٤
مشكل ديگري كه ميتوانست تا حدي گريبانگير وزير شود مداخﻼت سلطان بود .مداخله
سلطان در كارها اين احساس را كه با تضعيف موقعيت وزير ،سلطان ديگر به او عنوان
يك نفر رابط اتكا نكرده و به طور غير مستقيم با سران ديوان هاي مختلف كنار ميآيد،
موجب رنجش وزير و احياناً ناسازگاري او با رؤسا مي گرديد ،كه اين خود يك نوع جنگ
قدرت را در كشور به وجود ميآورد .مثﻼً نسوي از دشمني شرف الملك وزير با خود مي
گويد ":عداوت و بوالعجبي وزير كه با چندين سوابق و لواحق جان سپاري كه در هواي و
لواي او نموده بودم و شمه آن بيش از آن است كه شرح بپذيرد به خون من تشنه
گشته بود و هر روز را قصد عداوت ميان بسته و اي بس كه به انواع تلطف كرد دل او بر
آمدم ،و از گناه نا كرده استغفار و اعتذار نموده")نسوي؛ .(١٢-١٣ ،١٣٧٠به هر حال در
اين دوره نيز شغل وزارت از پر مخاطره ترين شغل ها بود و وزير ممكن بود جان بر سر
گناه نا كرده بگذارد )مانند شهاب الدين الب وزير سلطان جﻼل الدين( شهاب الدين به
تصور اينكه سلطان جﻼل الدين مرده است به هند رفت و مدتي در هند وزارت قباجه را
برعهده داشت .چون سلطان به هند رفت و دانست كه وزيرش در نزد قباجه است از او
خواست وزير را به جانب او بفرستد .اما قباجه چون اسرار حكومت خود را با شهاب الدين
گفته بود او را كشت )نسوي؛ .(١١٧ :١٣٧٠اما با همه اين احوال امتيازات وزارت چيزي
بود كه مانع از عبرت گيري وزراي بعدي از سرگذشت اسﻼف خويش مي گذشت.
وزراي سلسله خوارزمشاهيان:

در منابعي كه به ذكر وزراي عهد خوارزمشاهي پرداخته اند ،تنها از پنچ وزير سخن مي
گويند و از صدر الدين مسعود بن علي هروي وزير سلطان تكش شروع مي نمايند .چون
سلطنت واقعي خوارزمشاهيان در زمان تكش و بعد از كشته شدن طغرل سوم ،آخرين
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بازمانده سلجوقيان بوده ،از وزراي اين زمان به بعد سخن مي گويند .و از وزراي قبل از
سلطان تكش سخني به ميان نيامده است)منشي كرماني؛ .(٩٤ ،١٣٦٤
١ـ صدر الدين مسعود بن علي هروي را سلطان تكش به واسطه دانش فراوان ،صفاي
ضمير و اينكه سرآمد مشاهير بود به وزارت خويش برگزيد و دست او را در كارهاي
ديواني باز گزارد )خواند مير؛  .(٢٣١ :١٣٢٢او نيز توانست اوضاع پريشان كشور را كه به
واسطه حمله غزها و مساعل ديگر پريشان گشته بود سامان دهد ".انوار معدلتش و
جنات روزگار صغار و كبار هر بﻼد و ديار را فرا گرفت ،و در تقويت احكام شريعت
مصطفوي مساعي مشكور به جاي آورد")همان.(٢٣٢ ،
ابن اثير نيز او را مردي پارسا و بسيار نيكوكار و نيك رفتار مي دانست و مي گويد او
شافعي مذهب بود و براي شافعيان در مرو مسجدي ساخت كه بر مسجد جامع حنفيان
مسلط بود .پيشواي حنفيان مرو به خشم آمده و گروهي از اوباش را جمع كرد و آنجا را
آتش زد .تكش چون آتش زدن مسجد جامع مرو را شنيد ،به خشم آمده پيشواي
حنفيان و گروهي كه اين كار را نموده بودند احضار و مباغ گزافي از ايشان گرفت .و زير
مذكور همچنين مدرسه و مسجد جامع بزرگي در خوارزم ساخت و كتابخانه اي را نيز
براي آن تأسيس نمود )ابن اثير .(١٥٩ ،١٣٧٥،اين وزير همواره سلطان تكش را به
تخريب قﻼع مﻼحده ترغيب مي نمود و سلطان نيز در فكر انجام چنين كاري بود.
مﻼحده چون دشمني سلطان را با خود نتيجه اهتمام وزير مي دانستند ".هم در هفته
فداييان بر ممر سرايي كه وزير مي رفت نشستند ،چون وزير از سراي بيرون آمد از
مﻼعين يكي بر پشت وزير زخمي زد و ديگري از جانب ديگر كاردي بر سرش زد چنانكه
در حال جان بداد ) ٥٩٦ق()"،جويني.(٣٢ ،١٣٢٩،
از وقايع عجيب مربوط به اين وزير آنكه او با حاجب كبير ،شهاب الدين مسعود
خوارزمي ،و نيز حميد الدين عارض زوزني دشمني داشته و سلطان را نيز بر ضد آنها
تحريك كرده ،فرمان قتل آنها را دريافت كرده بود .وزير توانست عارض را به قتل
برساند.اما پيش از اينكه بتواند خون حاجب را بريزد خود بدست مﻼحده كشته
شد).همان (٢٣٢ ،راوندي سلطان تكش را عامل قتل وزير مي داند و معتقد است چون
وزير از مياجق حمايت مي كرد به دستور خود سلطان توسط مﻼحده به قتل رسيده بود،

٥٦

)اين احتمال بسيار ضعيف است ،چون سلطان بعد از قتل وزير بسيار آزرده خاطر گرديد
و تصميم گرفت به طور بي امان به تعقيب مﻼحده بپردازد( .تكش بعد از قتل وزير
سپاهي برگزيده ترتيب داد و فرماندهي آن را به وليعهد خويش قطب الدين محمد
واگذار كرد ،و فرمان داد بﻼفاصله اقداماتش را شروع كند و خود با سپاه ديگر به راه
افتاد ،اما اجل به وي مهلت نداد.
٢ـ نظام الملك صدر الدين علي بن سعد الدين مسعود :بعد از كشته شدن سعد الدين
مسعود سلطان تكش اين وظيفه را بر عهده فرزند وي ،صدر الدين علي گذارد .بنا به
نوشته ابن اثير وي در زمان انتصاب به وزارت سن كمي داشته است و خوارزمشاه براي
رعايت حق پدر وزارت را به او سپرد .برخي به او گفتند كه از وزارت استعفا بدهد ،او نيز
براي سلطان پيغام فرستاد و گفت ":من پسرس خردسال هستم كه شايستگي اين مقام
بزرگ را ندارم ،بهتر است سلطان كسي را انتخاب نمايد كه شايسته باشد تا زماني كه
من بزرگ شوم و آن وقت اگر من شايستگي اين كار را داشتم در خدمت سلطان خواهم
بود ،خوارزمشاه جواب داد ،تو را از اين كار معاف نمي كنم تو وزير من هستي و بايد در
كارها به من رجوع نمايي و از من دستور بگيري .بدين ترتيب هيچ يك از كارهاي وزارت
متوقف نمي ماند")ابن اثير .(١٥٩ ،١٣٧٥،در نامه اي كه سلطان تكش باي امراي
اصفهان فرستاد ،بعد از اعﻼم اينكه وزير بدست مﻼحده به شهادت رسيده است مي
گويد ":و ما حق اكيد كه در ذمت همت مبارك متوجه داشت در باب فرزند شايسته،
بايسته و خلف صدق او صاحب كبير ،نظام الملك خواجه جهان ،حرسه اﷲ رعايت
فرموديم ،چنانكه امتداد روزگار باقي بماند بر همان مكارم اخﻼق ،اين منصب عالي و
مكان بلند به او ارزاني داشتيم ،با همان قواعد و رتبت" .و از آنها مي خواهد كه حقوق و
حرمت او را به بهترين وجهي حافظ باشد .اين وزير نيز مانند پدر در گسترش عدل و
رعايت اصحاب علم و فضيلت مي كوشيد .بعد از در گذشت سلطان تكش او به مدت ده
سال وزارت پسر او سلطان عﻼءالدين محمد را عهده دار بود .در اواخر عمر دچار مواخذه
سلطان گرديده از وزارت خلع و به زندان رفت و در همان جا مرد ) ٦٠٧ق(،
)خواندمير.(٢٣٣ ،١٣٣٩،
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٣ـ نظام الملك محمد بن صالح :پس از عزل نظام الملك علي بن سعد الدين مسعود
سلطان محمد خوارزمشاه براي تعيين جانشين وزير با مادرش به مشورت پرداخت و او
نيز ناصرالدين محمد را كه از غﻼمزادگان خود وي بود ،به سلطان توصيه نمود .طبيعي
بود كه سلطان محمد در مقابل اين خواسته نيز نمي خواست كاري بكند)نسوي؛ :١٣٤٤
 .(٤٢نويسنده نسائم اﻻسحار معتقد است كه اين وزير" به غير از حسن خط كه بسيار
نيكو مي نوشتو جود و كرم فراوان ،هنر ديگري نداشت و مدت هفت سال به عنوان وزير
اين سلطان با استقبال حكومت نمود")منشي كرماني؛  .(٩٦ ،١٣٦٤به هر حال سوء
استفاده هاي مالي ناصر الدين محمد و حكايت و اخاذي هاي وي از مأموران دولت كه
هر روز افزايش نيز مي يافت به گوش سلطان هم مي رسيد ،وضيعت تا بازگشت سلطان
از عراق ادامه پيدا كرد .در اين هنگام كه ديگر كاسه صبر سلطان لبريز شده بود ،او را از
وزارت معزول نمود .نسوي جريان را به اين صورت آورده است كه سلطان در نيشابور،
صدر الدين جندي را به عنوان قاضي نيشابور برگزيد و چون مي دانست كه نظام الملك
ناصر الدين وزير از قاضي صدر الدين سكه هاي طﻼ و هداياي ديگر مطالبه خواهد كرد
به او دستور داد كه به هيچ عنواني و اسمي نبايد به كسي چيزي تقديم نمايد .اما چندي
بعد وزير به وسيله شخصي كه فرستاده بود به قاضي تذكر داد كه اهمال درباره وزير
خطراتي را در بر خواهد داشت ،قاضي به ناچار چهار هزار سكه طﻼ براي وزير ارسال
داشت ،سلطان كه به وسيله جاسوسان آگاهي يافته بود ،قاضي را حضار نموده و از او
پرسيد براي وزير چه فرستاد است ،قاضي انكار نموده به سر سلطان قسم خورد كه
چيزي نفرستاده است ،آنگاه سلطان كيسه ها را كه از وزير گرفته بود در جلوي قاضي
نهاد و هر دو را معزول نمود )مدت منصب قضاوت صدر الدين فقط يك روز بود و در
همان روز انتصاب معزول شد()،نسوي؛ ٤٢ :١٣٤٤ـ.(٤٤
به خوبي مشاهده مي شود كه خوارزمشاه مغرور ،كه قدرتش تحت الشعاع نفوذ و اقتدار
تركان خاتون بود كاري به جزء عزل و دور ساختن وزير از خويش نمي توانست بكند.
وزير معزول با سرعت به طرف خوارزم روانه شد و وقتي به گرگانج رسيد ،تركان خاتون
فرمان داد از كوچك و بزرگ و فقير و غني ،تمام اهالي بايد براي استقبال از وي حاضر
شوند .در گرگانج ناصر الدين محمد از طرف تركان خاتون به وزارت اوزﻻغ شاه )وليعهد
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سلطان محمد( تعيين گرديد .اين امر براي ساطان محمد بسيار نارحت كننده بود و در
اين انديشه بود كه چگونه مي تواند او را ادب نمايد ،وقتي سلطان شنيد كه وي
)محمدبن صالح( عامل او را در حوالي خوارزم توقيف نموده و او را مجبور به پرداخت
مبلغ فراواني پول نموده است ،بسيار خشمگين شده امير عزالدين طغرل را مأمور نمود
به خوارزم رفته سر ناصر الدين محمد را با خود بياورد ،تركان خاتون كه متوجه منظور
طغرل از آمدن به خوارزم گرديده بود ،او را به دربار آورده مجبور نمود با صدايي بلند كه
همگان بشنوند ،سﻼم سلطان را به وزير ابﻼغ نموده ،از قول او بگويد غير از تو وزيري
ندارم .براي طغرل چاره اي جز انجام خواسته تركان خاتون نبود .فرامين ناصرالدين در
خوارزم ،خراسان ،مازندران و ساير بﻼد كماكان نافذ بود .وي در وقتي كه وزير سلطان
محمد بود ،پيشاپيش او چهار نيزه طﻼيي حركت مي دادند ) .اين از جمله امتيازات
وزيران در زمان خوارزمشاهيان بود( حال تركان خاتون اين نيزه ها را به هشت افزايش
داده بود ،و بر ساير عﻼيم وزارت وي نيز افزوده بود .مثﻼً عنوان خواجه جهاني را به
خواجه بزرگي تبديل نمود )وزراء سﻼطين خوارزم را خواجه و خود سلطان را خداوند
جهان مي گفتند( .نسوي جريان عزاداري وي را چنين به اتمام مي رساند" و اكنون بايد
عبرت گرفت كه پادشاهي قاهر با آن عظمت كه تسخير جبابره و اكاسر كرده بود از شفاء
غيظ خود در باب غﻼمي از غﻼمان خويش قاصر باشد")همان٤٥ ،ـ .(٤٨اين وزير تا زمان
حمله مغول نيز در نزد تركان خاتون به سر مي برد و همراه با او به قلعه ايل مازندران
پناه گرفت ،با تسخير قلعه بدست مغول او نيز به اسارت آنان در آمد چون به چنگيزخان
گفتند اين وزير مطرود سلطان بوده است او را مورد احترام قرار داد و حتي گاهي او را
براي محاسبات مالياتي برخي از نواحي مأمور مي كرد .عاقبت اين وزير خودكامه جان بر
سر عشق دختري از پردگان حرم سلطان محمد نهاد كه در زمان هجوم مغول اسير
سپاهيان چنگيز شده بود و خان مغول او را به فرد ديگري بخشيده بود و محمد بن
صالح نمي توانست از او چشم بپوشد )عباس اقبال؛ .(٤٤ :١٣٧٦
سلطان محمد خوارزمشاه پس از خلع نظام الملك محمد بن صالح ديگر كسي را به
شغل وزارت گماشت و به طور بي سابقه و براي اولين بار اجراي وظايف وزير را به
گروهي مركب از شش تن از درباريان محول نمود .اين شش تن عبارت بودند از ١:ـ نظام
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الدين )كاتب انشاء( ٢ـ تاج الدين ابوالقاسم ٣ـ امير ضياءالدين بيابانك ٤ـ شمس الدين
كﻼبادي ٥ـ تاج الدين بن كريمالشرق نيشابوري ٦ـ شريف محمد نسوي .سلطان محمد
با آنها شرط كرد كه تصميماتي را به اجرا بگذارند كه به اتفاق آراء اتخاذ شده باشد
)نسوي؛  .(٤٨ :١٣٧٠گذشت زمان نشان داد كه اداره امور به وسيله اين شش تن نتايج
بسيار تلخ و دردناكي را به وجود آورد ،و با آنكه مردم هنوز ظلم و اجحاف نظام الملك
محمد بن صالح را فراموش نكرده بودند ولي به قول نسوي" بر ايام ناصرالدين نظام
الملك حسرت ها مي خوردند ،چه به هر حال رفتار يك شخص بهتر از رفتار شش تن
بود")همان .(٤٨ ،اينكه انگيزه سلطان محمد در ايجاد اين تغييرات كه به بهبود اوضاع
كمكي نكرد )اصﻼحي كه كامﻼً با سنن اداري آنان تناقض داشته است( چه بوده ،با توجه
به منبع موجود چندان روشن نيست .شايد اين كار واكنشي باشد در مقابل عمل تركان
خاتون و در جهت تقليل قدرت تركان خاتون و امراي مقتدر سپاه ،مقصود او هر چه بود
به هدفش نرسيد.
٤ـ شمس الدين شهاب الدين الب :اولين وزير سلطان جﻼل الدين ،شمس الدين شهاب
الدين الب بود .در زماني كه جﻼل الدين از جانب پدر به حكومت برخي از نواحي شرقي
گمارده شد ،اين شمس الدين نيز به عنوان وزير او انتخاب شد .بعد از به سلطنت
رسيدن جﻼ الدين ،شمس الدين همچنان سمت وزارت وي را بر عهده داشت .در زماني
كه سلطان جﻼل الدين در سند از مقابل سپاهيان مغول گريخت ،شمس الدين به هند
رفت و به نزد ناصر الدين قباجه )حكمران برخي از وﻻيت هند چون دندنه ،اوچا ،ساقون،
لوهار( و چون مردي كاردان و ﻻيق بود .قباجه به تصور اينكه سلطان جﻼل الدين مرده
است ،او را به عنوان وزير خويش برگزيد و اسرار حكومت خويش را با وي در ميان
گذاشت ،وقتي كه سلطان جﻼل الدين به هند آمد و از اينكه وزير در خدمت قباجه است
مطلع گرديد ،از او خواست كه شمس الدين را تحويل دهد .قباجه چون اسرار دولت خود
را با وزير گفته بود او را كشت ،اين امر موجب كدورت بين خوارزمشاه و قباجه گرديده
آتش جنگ را بر افروخت)همان١١٦ ،ـ.(١١٧
٥ـ شرف الملك فخر الدين علي جندي :وي در زمان سلطان محمد خوارزمشاه وزارت
خطه جند را بر عهد داشت اما بر مردمان گان منطقه چندان ظلم روا داشت كه گروهي
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از مردم آن منطقه به درگاه سلطان آمده ،خواهان رسيدگي به اوضاع گرديدند ،سلطان از
كردار وزير چندان به خشم آمد كه فرمان داد" فخرالدين را چون مرغ برسيخ كشيده و
بر آتش گردانند")خواندمير؛  .(٢٣٥ :١٣٣٩هنگامي كه جاسوسان خبر را به گوش او
رسانيدند ،او خود را پنهان كرد و براي مدتي در خفا مي زيست تا اينكه در زمان سلطان
جﻼل الدين منكبرني ،وقتي او از سپاه مغول شكست خورد و به هند رفت ،شرف الملك
فرصت را مغتنم دانسته در هند به خدمت جﻼل الدين رسيد )نسوي؛ .(١٣٥ :١٣٧٠
چون در اين زمان شمس الملك شهاب الدين الب وزير جﻼل الدين به قتل رسيده بود و
براي مسن وزارت هنوز كسي را انتخاب نكرده بود ،سلطان شرف الملك را موقتاً در
مسند وزارت نشاند ،تا در فرصت مناصب كسي را كه ﻻيق اين مقام باشد انتخاب نمايد.
شرف الملك تا زمان كشته شدنش اين مقام را بر عهده داشت ولي ساطان هرگز منزلت
يك وزير را براي او قائل نبود و او را جزء شرف الملك خطاب نمي كرد )همان.(١٣٧ ،
نسوي در كتب سيرت جﻼل الدين به شرح مختصري از زندگاني او از زمان نيل به مقام
وزارت تا زمان كشته شدنش در سال ٦٢٩هـ.قمي پردازد .كه از مجموع اين مطالب
چنين بر مي آيد كه شرف الملك وزيري ﻻيق و محبوب نبوده است .از جمله كارهاي
ناشايستي كه نسوي به شرف الملك نسبت مي دهد اينكه به سلطان جﻼل الدين خبر
رسيد ،مغول فرد ناشناسي را همراه تجار اسماعيلي كه از سمت بغداد مي آمدند گسل
داشته است ،سلطان به شرف الملك نوشت كه اين فرد را دستگير نمايد .در اين زمان
قافله اي مركب از هفتاد نفر از تجار اسماعيلي از راه رسيد .شرف الملك بدون هيچ گونه
تحقيق و يا ترس از عاقبت كار دستور داد همه را از دم تيغ بگذارنند و اموال آنان را
ضبط نمايند ).البته اموال را به ديگران بخشيد و براي خود چيزي بر نداشت( بعد از آنكه
فردي به رسالت از الموت رسيده و مطالبه ديه خون بازرگانان و رد اموال آنان را نمود،
وي آن نماينده را هم كشت .بعد از اين مدت شرف الملك نسبت به سلطان عاصي
گرديد ،او اطرافيان سلطان را در بند كرده مي خواست آنها را بكشد .سپس شروع به
مكاتبه به ملوك اطراف نموده و در اين نامه ها سلطان را مخذول ظالم نام نهاد .با همه
اين احوال چون سلطان جﻼل الدين به دست يافت ،از خون او در گذشت و تنها به
حبس كردن او قناعت كرد ،اما چون او دست از توطئه ،حتي در قلعه اي كه در آن

محبوس بود بر نداشت ،سلطان دستور قتل او را صادر نمود )نسوي؛٢٦٠ :١٣٤٤ـ.(٢٦١
برخي از خصايص شرف الملك را چنين ذكر كرده اند ،اگر چه او در خواندن و نوشتن
دو ،سه خط فارسي بدون اشتباه عاجز بود ،كف سلطان جﻼل الدين با وجود رنجشي كه
از وزير داشت و با وجود اينكه او را زنداني كرده بود ،هنوز به او اميد داشت ".او را حبس
نماييم تا از خاطر كار و تاتار فارغ كردن ،آنگاه وزارت را به وي دهيم" .شرف الملك
زبان تركي را به خوبي ياد داشت و با آن صحبت مي كرد .بسيار كريم بود و مال پيش او
ارزشي نداشت .در بذل و بخشش كمتر نظير داشت و اگر در آخر كار دست او را از اموال
ديواني كوتاه نمي كردند ،همه را صرف افزايش مقرري وصله مي نمود علما و زهاد را
بسيار مورد احترام قرار مي داد و مقري آنها را افزايش داده بود ،بسيار رقيق القلب بود و
به هنگام تﻼوت قرآن فراوان مي گريست .اگر چه شرف الملك وزير در حق نسوي بدي
هاي فراوان نموده بود ،اما بعد از كشته شدن او نسوي اينگونه وزير را مي ستايد" با
هﻼك او جهان كرم و مردمي زير و زبر گشت")همان٢٦٢ ،ـ.(٢٦٤
شغل وزارت در دوره خوارزمشاهيان موروثي نبود ،بلكه لياقت و شايستگي شرط اساسي
رسيدن به اين مقام مهم ،به شمار مي آمد .اما در دوره هايي هم اين شغل به صورت
موروثي در مي آمد .در اين دوره دارا بودن وزير مختص پادشاه نبود ،بلكه شاهزادگاني
هم كه به عنوان حاكم در نواح ي مختلف حكومت مي كردند ،داراي وزير بودند.
همچنين مي توان گفت در دوره خوارزمشاهيان ،امراي سپاهي و درباريان در انتخاب
وزير نقش اساسي داشتند ،چنانچه تركان خاتون ـ از با نفوذترين شخصيت هاي درباري
خوارزمشاهيان ـ در انتخاب محمد بن صالح تأثير بسزايي داشت.
لذا حتي بعد از بر كنار شدن محمد بن صالح ،او را به وزارت خود گماشت .اين امر
موجب شد كه سلطان محمد شغل وزارت را به گروهي متشكل از شش تن از درباريان
محول نمايد ،كه نتايج مثبتي براي حكومت خوارزمشاهيان در بر نداشت ،چون اين
اصﻼحات با سنن اداري آن زمان مطابقت نداشت .شغل وزارت همواره ناپايدار بوده ،چون
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نتيجه گيري:

يك وزير همواره بايد رضايت سلطان و درباريان را جلب مي كرد .چنان كه ممكن بود،
وزير مورد دشمني درباريان يا گروهي خارج از دربار قرار گيرد.
دخالت سلطان در امور وزير ،گاهي به جدال بين سلطان و وزير مي انجاميد ،كه جنگ
قدرت ،در دربار را به همراه داشت .نكته قابل مﻼحضه اين كه بيشتر وزراي اين دوره،
عادل يا غير عادل در اواخر وزارت دچار مؤاخذه سلطان شدند.

٦٢

ابن اثير ،١٣٧٥ ،محمد بن عبد الكريم ،الكامل في التاريخ ،بيروت.
اشپولر ،برتولد ،١٣٣٧ ،تاريخ مغول در ايران ،ترجمه محمود مير آفتاب ،تهران ،انتشارات
علمي فرهنگي.
ابن طقطقي ،محمد بن علي ابن طباطبا ،١٣٦٠ ،تاريخ الفخري ،ترجمه وحيد گلپايگاني،
تهران ،بنگاه نشر و ترجمه كتاب.
اقبال ،عباس ،١٣٧٦ ،تاريخ مغول ،تهران ،نشر نامك.
بارتولد ،١٣٧٣،تركستان نامه ،ترجمه كريم كشاورز ،تهران ،بنياد فرهنگ ايران.
بياني ،شيرين ،١٣٥٣ ،ايران در برخورد با مغول ،تهران ،طهوري.
تويسركاني ،قاسم ،١٣٣٨ ،نامه هاي رشيدالدين وطواط ،تهران ،دانشگاه تهران.
جويني ،بهاءالدين محمد ،١٣٢٩ ،تاريخ جهانگشاي جويني ،جلددوم ،ليدن.
خواندمير ،١٣٣٩ ،تاريخ حبيب السير في اخبار بشر ،تهران ،اميركبير.
دبيرسياقي،محمد ،١٣٤٦ ،سلطان جﻼل الدين خوارزمشاه ،تهران ،انتشارات ابن سينا.
غزالي ،محمد ،١٣٥١ ،نصيحه الملوك ،تهران ،انجمن آثار ملي ايران.
قفس اوغلي ،ابراهيم ،١٣٧٦ ،تاريخ دولت خوارزمشاهيان ،ترجمه داوود اصفهانيان،
تهران ،نشر گستره.
گروسه ،رنه ،١٣٦٨ ،امپراطوري صحرانوردان ،ترجمه عبدالحسين مكيده ،تهران،
انتشارات علمي.
ميرخواند ،١٣١٧ ،دستورالوزرا ،تهران ،اقبال.
ميرخواند ،١٣٧٣ ،روضه الصفا ،تهران ،خيام.
مستوفي قزويني ،١٣٣٩ ،حمداﷲ ،تاريخ گزيده ،تهران ،اميركبير.
مويد بغدادي ،بهاءالدين محمد ،١٣٧٥ ،التوسل الي الترسل ،شركت سهامي چاپ.
منشي كرماني ،ناصر الدين ،١٣٦٤ ،نسائم اﻻسحار من لطائم اﻻخبار ،تهران ،اطﻼعات.
نسوي ،شهاب الدين محمد ،١٣٤٤ ،سيرت جﻼل الدين منكبرني ،تهران ،نشر كتاب.
نظام الملك ،حسن بن علي بن اسحاق طوسي ،١٣٦٩ ،سياست نامه ،تهران ،اساطير.
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منابع:

نسوي ،شهاب الدين محمد ،١٣٧٠ ،نفثه المصدور ،تهران ،نشر ويراستار.
نصير الدين طوسي ،ابوجعفر ،١٣٣٤ ،اخﻼق ناصري ،تهران ،دانشگاه تهران.
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