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چكیده
از دیدگاه جامعه شناسی،ادبیات و جامعه دارای پیوند تاریخی است .انعکاس مسائل مهم سیاسی واجتماعی در آثار نظمم و نرمر
از نمودهای این پیوند است .یک اثر ادبی که بسیاری از واقعیتهای موجود در جامعه را با خود همراه دارد ،پدیده ای اجتمماعی
است که ساختاری مشابه ساختارجامعۀ زمان خود دارد بنابراین شناخت روابط سیاسی،اجتماعی از متن آثار ادبی ممی توانمد از
دقیق ترین بررسی های جامعه شناختی به حساب آید.در این مقاله به بررسمی سماختار سیاسمی و اجتمماعی جامعمه در دیموان
عرم ان مختاری پرداخته شده است.عرمان مختاری از شاعران نیمه دوم قمرن پمن م و اوایمل قمرن ششمم اسمت کمه بسمیاری از
پادشاهان ،امرا و بزرگان غزنوی و قاوردیان کرمان را مدح کرده است.جامعه ایران دراین دوره همچون دوره همای قلمل تماری
ایران جامعه ای متشکل از اقشار و گروه های مختلف بوده و دریک تقسیم بندی کلی به دو طلقه،گروه ها و طلقات قدرتمند و
فاقد قدرت تقسیم می شد که در رأس آن پادشاه قرار داشت؛چنانکه عده ای می کوشیدند که اطاعت و فرمانلردرای سلطان را
برابر اطاعت و فرمانلرداری خداوند قراردهند.بعد از شاه و شاهزادگان ،مهمترین نیروی قدرتمند اجتماعی نظامیان یما سمهاهیان
بودند و سهس گروه های دیگر اجتماعی قرارداشتند .با بررسی دیموان عرممان مختماری ممی تموان گ مت کمه اگرچمه شماعردر
اشعارش به مدح طلقات قدرتمندجامعه :پادشاهان،وزرا،امیران و ...پرداخته است اما بما دقمت در موتموای اشمعار او ممی تموان
نمودهای سیاسی  ،اجتماعی فراوانی بدست آورد و تصویری از جامعۀ دوران شاعر را ترسیم کرد.
واژگان کلیدی :عثمان مختاری ،ساختارسیاسی و طبقات اجتماعی

مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است وقسمت اعظم عقاید و تمایالت وی،موصول شرایط اجتماعی حیات وی می باشد.
یکی از جلوه های راستین مسائل اجتماعی و واقعیت های موجود هرجامعه ای،ادبیات آن جامعه است،چرا کمه یقینما
ریشه در اجتماع دارد و بی تردید،مویط ادبی هر دوره نمی تواند از تأثیر مویط اجتماعی آن دوره برکنار باشد ،بمدین
معنی که،شرایط اجتماعی هر دوره در ادبیات آن به خوبی منعکس و مت لی می شود.بنابراین هر اثرادبی به نوبۀ خود
نمونه ارزشمندی از تمایالت،احساسات و افکار اجتماع و موصول شرایط زندگی مردم است؛که می تموان بمه پیونمد
ناگسستنی میان هنرمند و اجتماع پی برد .
آنچه مسلم است ادبیات و جامعه در تأثیر و تأثر مداوم هستند.اجتماع در آیینۀ ادبیات به نمایش گذاشته ممی شمود و
ضمن تأثیر گذاری بر ادبیات و جریان های ادبی ،متقابال از ادبیات و آثار ادبی تأثیر می پذیرد.این ارتلاط ناگسستنی و
دو سویه میان جامعه و ادبیات،پدیدآمدن علم جامعه شناسی ادبیات را موجب شده است« .جامعه شناسی ادبیمات بمه
عنوان یک دانش اجتماعی ،با روشی علمی ودقیق،جوهراجتماعی آثارادبی،شرایط و مقتضیات مویط اجتماعی،جهمان
بینی وموضع گیری فکری وفرهنگی شاعران ونویسندگان وملاحم اجتمماعی مطمرح درآثمار ایشمان را موردمطالعمه
قرارمی دهد(».ترابی )51 :5931،از نظر جامعه شناسی ادبیات،شعر بخش جدایی ناپمذیر ی از فرهنمج جامعمه اسمت
بنابراین،شعرها نیز به نوعی دربردارندۀ ارزش اجتماعی،تاریخی،سیاسی و جامعه شناسانه اسمت کمه ت زیمه و تولیمل
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دقیق آن ها می تواند بهتر از هرمدرک تماریخی مما را بما گذشمتۀ اجتمماعی روزگارممان آشمنا کنمد چمرا کمه هممین
شعرها؛جریان های اجتماعی،مسائل تاریخی،اتّ اقات سیاسی و واقعیّت جامعه شناختی بطن تاری همان جامعه را ممی
نمایاند
مسلما پرداختن به افکار واندیشۀ شاعران وتولیمل موضموعات اجتمماعی در دوران زنمدگی هریمک ازایشمان ،مما را
باحقایق زندگی ،اوضاع سیاسی و جامعه ،روابط انسانی و  ...حاکم برآن دورن آشنا می سازد.چرا که انعکاس اندیشمه
وفرهنج بزرگان ادب که شاهدحوادث روزگارخود بوده وخوبی ها و بدی ها و زشتیها و زیلاییهای زمان خمویش را
درک کرده اند ،درآثارشان جلوه گراست و می تواند چشم امروز را به موقعیت و واقعیتهمای گذشمته روشمن سمازد .
عرمان م ختاری نیز یکی از شاعران روزگار خوداست که با ترسیم کردن اوضاع اجتماعی عصرخویش ،نکمات مهممی
را برای آیندگان بر جای گذاشته است.شرایط اجتماعی و اوضاع سیاسی ،نسب سازی و فخر به نسمب ،بمرده و بمرده
داری و طلقات اجتماعی از جمله نمودهای جامعۀ دوران وی است که در اشعارش بازتاب یافته است .
-2پادشاهان
با مروری بردیوان مختاری می توان دریافت که ازمیان ممدوحان وی،بیست تن آنان را ملوک وسالطین و وزرا و امرا
و سههساالران بزرگ غزنوی و قاوردیان(سل وقیان)کرمان و ملوک سمرقند و سیستان وجز آن را تشمکیل داده اسمت.
وی یکی از شاعرانی است که بین دربار سل وقیان و غزنویان رفت و آمد داشته است پادشاهان بزرگ غزنموی چمون
ارسالن بن مسعودغزنوی و برادرش یمین الدوله بهرامشاه غزنموی و وزرای آنمان و همچنمین معزالمدین ارسالنشماه
قاوردی از سالجقه ی کرمان و وزرای آنان را مدح گ ته است.
ازسهولت آمدوشد شاعری چون عرما ن مختاری به دربارغزنه و سالجقه ی کرمان و ص اریان زرنج چنین برمی آیمد
که میان این دربارها مناسلات دوستانه برقرار بوده است(.باسمورث)573:5901 ،وجمود ممدایوی دروصمف پادشماهان
سل وقی و پادشاهان غزنوی یمین الدوله بهرام شاه غزنوی این مطلب را بهتر واضح می سازد .درممدح ارسمالن شماه
گوید:
م خرقارودیان صدرملوک باستان
سید سل وقیان فخر شهان روزگار
مایه ملک زمین و مادت عمر زمان(دیون)315،
ارسالن شاه بن کرمانشاه بر و بور
و یا درمدح بهرام شاه غزنوی می گوید:
یمن داردبریمین ویسردارد بریسار(همان)39،
ای یمین الدوله که اسالم ازیمان تیغ تو
اما دراین میان مرکزتوجه مختاری بیشتر به ارسالنشاه بن مسعودغزنوی ازهمه پرنج تمر و چشمم گیرتراسمت .ملمک
ارسالن بن مسعود دوازدهمین پادشاه غزنویست،درسال ()173به تخت سلطنت نشسمت.به شم اعت موصموو بمود.
بهرامشا ه برادرکهترش به خراسان پیش سلطان سن رسل وقی رفت،وی بهرامشاه را ممددکرده بما سمهاه روانمۀ غمزنین
فرمود و او با برادرجنج کرده ویرا شکست داد و در سی و پنج سالگی به سال()151وفات یافت و بمه روایتمی او را
هالک ساختند(.فخرمدبر)163: 5930،
مختاری ملک الشعرا و شاعرتاجدار دربار او بود؛سمهمی وافمر درحمدود پن ماه قصمیده و قطعمه و ربماعی ازجملمه
10قصیدۀ عالی ازدیوان وی مخصوص مدایح اوست.عنوان شاعرتاجدار لقلی است که خودشاعر به خود داده؛بمه ایمن
مناسلت که «ملک ارسالن غزنوی» او را به منصب ملک الشمعرایی دربمارخویش برگزیمد و بمرای توقمق ایمن عنموان
د رم لس رسمی شاهانه تاج زر برسر او نهاد و او را تشری ی عطما کردکمه تماآن زممان بمه همیی شماعری داده نشمده
بود.چنانکه مختاری درمدح سلطان ملک گوید:
فخرجهان و شرو روزگار
صدر خداونمدان سلطان ملمک
هیچکسش در همه آل و تلار (دیوان )556 ،
آنک نلوده است ب ز تاج بخش

ساختارسیاسی و اجتماعی جامعه در دیوان عثمان مختاری

9 /

باید گ ت که هنرشعر و شاعری حکمیم مختماری درعهمد سملطان ابمراهیم غزنموی دهمورکرده و در دوران پسمرش
عالالدوله مسعود پرورش یافته بود،در زمان«ملک ارسالن بن مسعود»به اوج ترقی و کمال رسید(.همایی)116 :5965،
ملک ارسالن درآغاز کار همین که شعرمختاری را بشنید و پایه و مرتلۀ او را درقدرت سخندانی سن ید،چندان ممال و
نعمت بدو بخشید که شاعر درمقام سهاسگزاری داستان مشهور صلۀ چند بدرۀ زر را کمه «سملطان مومودغزنموی»بمه
«غضایری رازی »داده بود یادکرد و آنرا درمقام انعام شاهوار «ملک ارسالن »حقیمر و ناچیزشممرد .ازآن پمس نیزملمک
ارسالن همچنان درترفیع منزلت و حال مختاری عنایت فرمود؛چنانکه مختاری درقصیدۀ تهنیت جشمن دولتخانمۀ وی
گ ته است:
بتاجی شاعری راکرد رشک جان نوشروان(همان)903،
خلردرکل عالمم شدکه سلطمان فمریمدون فر
« آنچه ازسوابق تاریخی استنلاط می شود تاج زر برسرنهادن در درجۀ اول به طلقۀ ملوک وسالطین اختصماص داشمته
است؛و ازآن طلقه که بگذریم در درجۀ دوم گاهی امرا و سههساالران بزرگ که مصمدرخدمات برجسمته و فمتح همای
نمایان بوده اند به این تشریف م تخر و سرافراز می شده که درم الس رسمی کماله زر برسمر ممی گذاشمته انمد؛نظیر
«امیرافشین»که پس ازرفع غایلۀ بابک خرمدین چون به بغداد مراجعت کرد خلی ه «معتصم علاسی » او را متوج به تاج
زر گردانید و شرح این واقعه درحواشی دیوان حاضر(ص )390موجوداست.وهمانطور که گ تمه شمد تازممان حکمیم
مختاری هیی سابقه نداشت که دربار پادشاهان «شاعر تاجدار » داشته باشد و ما بین آن همه صمالت و جموایز فماخر
وگوناگون که پادشاهان به شاعران دربار خود می دادند هیی ک ا اسمی ازآن نوع تشریف نیست که ملک ارسمالن بمه
مختاری داد(».همایی )151 :5969،به همین دلیل است که مختاری دررباعی زیرمی گوید :
تشریف ملک مر امیمری پنداشت کز چرخ سرم چو تاجداران ب راشت
از هر خسرو که ملک در جودست کس شاعر تماجدار جز شاه نداشت (دیوان )651،
از این روست که مختاری نیز قسمت عمده ازدیوان خود را به مدایح «ملک ارسالن » تخصیص داده و ازاین رهگمذر
نام آن پادشاه را جاودانی ساخته است.اما درکتب و منابع تاریخی نمی توان مطالب کافی و قابل اطمینانی از وضمعیت
اجتماعی این دوران یعنی دورۀ دوم غزنویان به دست آورد؛دراین منابع بمه ایمن پادشماهان نسملت عدالت،دینمداری،
بخشندگی،مهربانی و  ...داده شده است.دردیوان مختاری نیز سالطینی که نام آنها گذشت،پادشاهانی شایسته به شممار
آمده اند و شاعر درتمام قصایدخود این قدرتمندان را با احترام و ادب می ستاید،به ارسالنشاه و بهرامشاه نیمز نسملت
عدالت و حکومت شایسته می دهد؛چنانکه مختاری درمدح ارسالنشاه بن مسعود غزنوی گوید:
خدایگانا ایام عدل و بخشش تو ره ستم ز جهان بر گرفت و رسم نیاز (دیوان )110 ،
 6-2رسوم حكام و نشان سالطین
پادشاهان به عنوان شخص اول مملکت برای خویش اختصاصاتی داشتند،آنها للاس همای فاخر،مرکمب همای رهموار،
گن ینه های ارزشمند و کاخ های باشکوه را حق خود می دانستند و همواره برای ح م قمدرت و شموکت خمویش
نهایت سعی و تالششان را به کارمی گرفته اند .همۀ اینها عالمات و نمادهای پادشاهی قدرتمند و مستقل بود.ازجملمه
مهمترین نشان حکام و سالطین می توان به تاج اشاره کمرد«،پمیش از هرتشمری ات دیگری،توجمه و دقمت ویم ه ای
درجشن تاجگذاری یک سلطان به عمل می آمد؛زیرا که برای سرزمینهای شرقی ،بیش از مردمان دیگمر عمادت شمده
است که این گونه کارهای داهری را دلیل قدرت و اهمیت سلطان بدانند(».اشهولر)599:5936،
این تاج ها معموالبا سنگهای قیمتی تزئین می شدند،مختاری به تزئین تاج با گوهراشاره ای دارد:
چو گوهر کله آرای ،زیب داده به تممماج چو اختمرفلک افمروز،نور داده به گماه (دیوان)336،
برای نشستن شاه نیز تخت به کار می رفت ،چنانکه :
چون خردمندان در بزمگه ملمک خمرام چون خداوندان درپیشگه تخت نشین( همان )931 ،
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«این تخت ها در ابتدا ساده بود،اما از جانب مرداویج زیاری ()313-319 ،950-919با تقلید آگاهانه از روی نمونه ی
«ایران کهن » عصر ساسانی ،از طال ساخته شده ( برای کسانی که به حضور می پذیرفت تختی از نقره آمماده بمود )تما
بدین وسیله ادعای خود را کامال مشخص کند که می خواهد«چونان حکایت سلیمان و دیوهایش امهراتوری ایمران را
دوباره احیاکند و برتری عرب را (حتی در دوران اسالمی ) به نابودی بکشاند«( اشهولر ) 593: 5936 ،
تخت پادشاهی نیز با زیلاترین و گران بارترین جواهرات آراسته می شود.این تخت ها اغلب از طال و عاج و آبنموس
ساخته و با جواهراتی ارزشمند آراسته می شد .چنانکه مختاری در اشاره به تخت عاج گوید:
حسودش هرشب اندرخواب تخت عاج ازآن بیند که روزی گیردش ناگاه پیل شاه دردندان (دیوان)909،
از دیگر نشان حکام و سالطین چتربود «،سلطان به هرجا که می رفت چتری بر باالی سر اوممی گرفتنمدو ایمن عممل
خاص سلطان و عالممت سملطنت بمود(».خسمرو بیگمی )577: 5933 ،همچنمین عالممت شناسمایی سملطان درمیمان
لشکر،چترشاهی بود،داهرا هریک از امرای لشکر نیز چترمخصموص خمود و متممایز از چترسملطان داشمتند.مختاری
دراشاره به چتر سیاه ارسالنشاه بن مسعودغزنوی گوید :
چوچتر او رخ دشمن،سیاه خواهدبود( همان )33،
چو تیغ او لب حاسد ،کلودخواهدبود
ابیات عرمان مختاری درمدح ارسالن بن مسعود و مسعودبن ابراهیم به عالمات پادشاهی اشماره ممی شمود،نظیرعلمها
که رنج سیاه داشتند«.رنج رایت سالطین غزنوی و سل وقی به پیروی از شعار و کسوت خل ای علاسی سمیاه بموده
است،برخالو شعار و رایت خل ای فاطمی که آن را برنج س ید اختیارکرده بودند(».ذکا)91 :5933،
مختاری درمدح ارسالن غزنوی گوید:
که رنج رایت سلطان دادگر دارد( دیوان )13 ،
شگ ت نیست اگر زلف او جهانگیر است
گوی های و طاس های زرینی که بر سرعلم ها ،چتر و خیمه پادشاهان تعلیه می شده انمد،نمادی از خورشمید و مماه
بوده اند.در اندیشه اساطیری ایرانیان«خورشید مهم ترین ت لی جهان شممول قداسمت بمه شممار ممی رود ...و مماه از
ت لیات الهوت در کیهان است و م الی قداست به شمار می رود(«.زمردی)33-33 :5931،
شیر شادروان او را آسمان شاید ع م (دیوان)953،
ماه رایتهای اورا مشتری باید نگین
مختاری در اشعارش به علمها که رنج سیاه داشتند و نیز طرح شیری برآنها نقش شده بود اشاره ای دارد«.شیر مظهمر
عظمت و قدرت دستگاه حکومتی دانسته و در اغلب مموارد بمرای نشمان دادن شموکت و جمالل سملطنت و قمدرت
پادشاهان است اده شده است(».حلیلی)517 :5935،
درزمین گویی همی برهم زندشیرعرین درهوا گویی همی دردم کشدشیرعلم( دیوان )953 ،
سکه های رایج کشور را به نام سلطان وقت ضرب می نمودند.همچنین نساجان حاشیه و یراق جامه های دربماری را
با نام سلطان می نگاشتند و زینت می بخشیدند.این عمل مانند خواندن خطله به نام سلطان،پادشاهی و سملطنت آن را
برقلمرو و سرزمین تأکید و تأیید می نمود(.نازک کار )53: 5931،
بطوع گیرد ،تختت سههر بر دیده ب ان نویسد ،نامت زمانه بر دینار(دیوان )573 ،
انگشتر نیز یکی از نشان های سالطین بوده است.انگشتر درگذشته عالوه برجنله تزئینمی بیشمترجنلۀ سیاسمی و اداری
داشته است.گویا مُهرانگشتر شاخصۀ هویت،به خصوص شوکت و قدرت سلطنت به شمار می رفتمه و معمموال یکمی
ازعناصرنمادین تاج و تخت سالطین بوده است.ازهمین رو مُهرانگشمتر از مهمتمرین مُهرهمای سملطنتی درتشمکیالت
دیوانی و اداری حکام در دوران مختلف ازجمله این دوران موسوب می شده است.
ازجمله کاربردهایی که مهمترین آنها نیزموسوب می شود،است اده از انگشتری برای مُهرکردن اسمناد و ممدارک بموده
است.شاید از آن ا که مهرصاحلان قدرت درهیی شرایطی نمی بایست ازآنها جدا می شد،تنها چاره را درآن دیدند کمه
مُهر را به شکل حلقه ای سازند و در انگشت کنند و بدین ترتیب،احتمال هرنوع سوءاست اده ازآن را به حداقل ممکن
رسانند ،چنانکه،انگشتری سلطنت همتای تاج و تخت و گاه مهمتر ازآنها بوده است.
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مختاری در قصیده ای در لغز انگشتری گوید:
چو بنده عاجزوپیوسته همره احرار
زخماک زاده و پمرورده در بمرآتممش
وزو ملموک بیماراسته یمین و یسار(دیوان )536 ،
بدو زمانه بسی زیب داده ازکم وبیش
« در نوشته های تاریخی به نوعی انگشتر برمی خوریم که به آن انگشتری امان (زنهار) می گویند و آن انگشتری بموده
است که پادشاه برای کسی می فرستاده که او را امان داده و جان او را بخشمیده اسمت(».شم یعی کمدکنی)11 :5903،
عالوه براین از جمله است اده های سیاسی که درگذشته از انگشتر ممی شمده اسمت،نگهداری مقمداری سمم زیمرنگین
آن،برای خودکشی یا دشمن کشی به کار می رفته است.چنانکه ختاری گوید:
نشان بمانده زدندان مار و مهرۀ مار
چومارکرده تن خویش حلقه،واندرسرخویش
دهند ازو ملکان زهرخورده را زنهار( دیوان )536 ،
نهمان کنمنمد بمزرگان بمچشممش انمدرزهمر
-2-2نسب سازی و فخر به نسب
فرهنج سیاسی ایران درسده ی میانه،انتساب خونی به ایران باستان و چهره های اسطوره ای،تاریخی را یکی ازشرایط
و ملزومات اساسی کسب مشروعیت،قدرت و ازهمه مهمتر تداوم آن می دانسته اند؛فقدان آن نیز متقابال از آسیب هما
و خطرات جدی هرحکومتی موسوب می گردید.به همین علت صاحلان قدرت به خوبی دریافته بودنمد کمه اگرچمه
شمشیر فتح می کند.اما این «مشروعیت » است که تاج و تخت آنان را دوام می بخشد.
ترکان سل وقی نیزهمچون هم ن ادان ترک غزنوی خمود و در راسمتای کسمب مشمروعیت ملی،مقلولیمت عممومی و
پیشلرد اهداو سیاسی به تلارسازی دست یازیدند.آنان برخالو اصل و نسب ترکی خود،چنین تللیغ ممی کردنمد کمه
درحقیقت ایرانی اند و پیشینه شان به افراسیاب -پادشاه تورانی -می رسد.چنانچه تماری گزیمده نسمب سمل وق،جد
طغرل را با سی و چهار پشت به افراسیاب می رساند(.مسمتوفی)316:5913،مختماری دربیمت زیمر درممدح شماهزاده
شهاب الدوله ملک تکین گوید:
پیرایۀ ملموک و خداونمد راستیمن
شهزادۀ جهمان و سرآغازافتمخار
نوشین روان مروت و اس ندیار کین(دیوان )336 ،
آن کیقلاد همت و افراسیاب اصل
عالوه براین داشتن نسب عالی ازسوی پدر و مادر نیمز امتیمازی خماص بمرای سمالطین و وزرا موسموب ممی شمده
است،چنانکه مختاری درمدح ابو مومد(ابوحامد)حسن وزیرگوید:
کزبرای این شرو زاده است خودمادرترا(همان )6 ،
من چه گویم چون بزرگی های توگویدهمی
مختاری درمدح غزنوی ارسالن بن مسعود گوید:
سلطمان ابموالملموک ملمک ارسلمان
برهمان ملمت و شمرو تمماج وتمخمت
مموممود را بمه مملکمت داودیمان (همان)906 ،
شاهی که مم ده داد اثمرش در بمهشت
درابیات فوق منظور از دو خاندان،خاندان غزنوی و سل وقی است که «ملک ارسالن بن مسعودبن ابمراهیم » ازطمرو
پدر ازخاندان غزنوی و ازطرو مادر احتماال فرزند شاهزاده خانم سل وقی،مهدعراق گوهرخاتون بوده اسمت.مختاری
وی را به خاطرداشتن نسب عالی که ازیک سو به مومودغزنوی و ازسوی دیگر بمه ابمو سملیمان چغمری بیمک داود
سل وقی می رسید،می ستاید .همچنین درمدح عضدالدوله شهنشاه بویی گوید:
زین روی کریم الطرفینت نسب آمد (همان)113 ،
اسلاب کرم کرد باطراو تو نسلت
به اصطالح شعرا و مورخان آن زمان کریم الطرفین یعنی از طرو پدر «بویی» و از طرو مادر« سل وقی » بودند.
-9-2عناوین و القاب فرمانروایان
است اده از عناوین و القاب درایران تاریخی طوالنی دارد.چنان که پادشاهان،سر سلسله های مولی و پادشاهان والیتی
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و ایالتی با القاب و عناوین مشخص و ممتاز می شدند کسب لقب امتیازات وی ه حکمومتی را بمرای صماحب آن بمه
همراه داشت «.القاب ملک ،شاه،سلطان،شهریار،خسرو درعرو قدیم اختصاص به شمخص پادشماه نداشمت بلکمه بمه
م هوم عام هم درمورد پادشاه گ ته می شد،و هم شاهزادگان بزرگ و بوی ه آن اشخاص را که والیت عهدی داشتند و
همچنین کلیه حکام و فرمانروایان بزرگ ایاالت را که زیردست و مطیع سلطان بودند به این القاب،و حتی بمه نمدرت
لقب «شاهنشاه» نیز می خواندند،اما عنوان و لقب سلطان مخصوص پادشاه و شخص اول مملکت بود(».غزالی 5960،
) 590-596:همچنانکه مختاری درمدح شاهزاده خسرو ملک گوید :
که آسمانش تختست و آفتاب کاله
جمال داد جهان را جمال دولت شاه
جمال ملت خمسرو ملک پناه سهاه ( دیوان)336،
بوالملموک خداوند خسروان زمین
نوآوری درالقاب و عناوین وح و اصرار برآن از اوایل قرن پن م ه ری یعنی از دوره غزنویان پدیدآمد و حکام و
سالطین،خل ا را تشویق و ترغیب می کردند که به آنان القاب و عناوینی داده شود.
اما هرکدام ازاین سالطین نیز برای خود عناوین و القاب خاصی داشتند و کسی م ازنلوده که این اشخاص را با نمام
کوچک خطاب کندچنانکه القابی که بهرامشاه به کار برد و آن بیش از لقلهای دیگرتوجمه ممی شمد «یممین الدولمه» و
«امین الدوله» بود،زیرا این لقب مقایسۀ مداهنه آمیزی را میان بهرامشاه و جد بزرگش مومود غزنوی کمه او نیمز دارای
این القاب بود درنظرداشته است(.باسورث  )933-933: 5901 ،مختاری درشعری به مناسملت فمرو نشماندن شمورش
درهند که سههساالر مومدبن بوحلیم شیلانی برپاکرد،تهنیت می گوید و بهرامشاه را با لقب یمین الدولمه و دهیرالملمه
خطاب می کند:
یمن دارد بر یمن و یسر دارد بر یسار
ای یمین الدوله کاسالم ازیمانی تیغ تو
ملک در ایام تو ،مستظهر است از افتخار(دیوان )39،
ای دهیمرالمله کز ادهمارمردیمهای تو
همچنین همیشه لقب امرأ ترکان حسام الدوله و سیف الدوله و یمین الدوله و شمس الدوله و مانند این بوده اسمت و
لقب خواجگان وعمیدان ومتصرّفان عمیدالملک،قوام الملک ودهیرالملک،نظام الملک وکمال الملک ومانند ایمن بموده
است(.طوسی.)175 :5901،مختاری درتمام اشعارش سلطان ارسالن بن مسعودغزنوی را بما لقمب ابوالملموک ذکرممی
کند:
ابموالملموک ملمک ارسمالن بن مسمعمود طرازملک جهان پادشاه ملک نواز (دیوان )110 ،
همچنین القابی چون «معزالدین »«،مالک الرقاب » «،مغی الدین » نیز به پادشماهان وحکمام وقمت ممی دادند،چنانکمه
مختاری درمدح فناخسرو بویی گوید:
بازوی دولت و سرشاهان کامران ( همان )319 ،
خورشید ملت و دل داد و مغی دین
یا درمدح ارسالن بن مسعودغزنوی گوید:
آنگاه جان فشان شو،بر مالک الرقاب( همان )91 ،
ای روح صورتی شووزعقل جان پذیر
احتمال آنست که لقب «شرو الملک » و «شرو الدین » و «شرو الدوله» درقمدیم غاللما متعلمق بمه طلقمۀ سمادات و
اشراو نقلا و نشانۀ علویان بوده است(.همایی.)160 : 5931،مختاری درمدح عمیدشرو الملک از رجال طغماج خمان
سمرقند به این لقب اشاره ای دارد:
بیش است بر جهان شرو الملک را شرو (دیوان )160 ،
از ارج در صافی تا قیممت صدو
دربعضی مواقع پادشاه یا وزرا به موجب فرمانی ازطرو خلی ه به لقلی سرافراز می شد،مختاری نیز به لقلی که خلی مه
به حسین بن حمزه وزیر ملک کرمان داده است؛اشاره کرده است:
زقطمب دیمن  ،ولی مؤمنین دارد جهان نظام و هنرنام و روزگار بقا (همان )51 ،
م یرالدوله و دهیرالملوک از القابی است که مختاری درمدح حسین بن حمزه،وی را با این لقب خطاب کمرده اسمت
چنانکه:
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م میمر دول قطمب دیمن پیغمملمر(همان )531،
دهیر ملممممموک آفتمممماب جاللت
گویا لقب م یرالدوله جزو القاب عالی عمومی قلمروکرمان بوده است،چه قلل از «حسن بن حمزه » وزیر ارسالنشماه
«مکرم بن عإل کرمانی »وزیر نامدار«تورانشاه بن قاورد»337-300هم بدان لقب خوانده می شده اسمت(.همایی :5965،
) 135
شرایط ناهن ار اجتماعی وحکومت های غالب آن روزگار قطعا نتی ه و ره آوردی جزاین نداشت که ممردم درمقابمل
آنچه می گذشت گردن نهند و به خود اجازه نمی دادند که مخال تی برعلیه شرایط وجمود سمردهند،بنابراین عمده ای
می کوشیدند که اطاعت و فرمانلردرای سلطان را برابر اطاعت و فرمانلرداری خداوند قراردهند.چنانکمه نظمام الملمک
بسیار تأکیدمی کندکه« خدای تعالی پادشاه را زبردست همه مردمان آفریده است باید که ایشان را چنان داردکه همیشه
خویشتن شناس باشد و حلقه بندگی ازگوش بیرون نکنند(».طوسی)61: 5901،مختاری نیمز در ممدح ارسالنشماه بمن
کرمانشاه به این نکته اشاره ای دارد:
کاین ا همه ثنا دهد  ،آن ا همه ثواب ( دیوان )11 ،
مدح تو طاعتی است بدنیاوآخرت
مختاری دراشعاری که درمدح سالطین دارد به این موضوع اشاره می کند کمه پادشماهی سمالطین خواسمت خداونمد
متعال بوده است:
ایزد عنان ملمک ابد  ،در کف تو داد بی رنج ضلط کردن و تیمار اکتساب (همان )90 ،
گاه مخ تاری پا را فراتر از اینها می گذارد تاآن ا این ترکان بیدادگر را درش اعت همتمای علمی علمی(ع)و درعمدالت
همتای عمرمی خواند و درمواردی هم طراز حضرت مومد و موسی و نوح و ...ممی دانمد.مختاری درممدح خواجمه
ابوالمظ ر مومد بن ابوال تح گوید:
آن بسخا و بخوی و نام پیملر (دیوان )511،
درکنف جود ابولمظ ر بوال تح
وجود چنین شرایطی باع می شد تا همواره مردم توسط حماکم وقمت و اطرافیمان بمه اطاعمت و فرممانلرداری ایمن
شاهان س ارش و توصیه شوند.چنانکه غزالی درنصیوه الملوک س ارش می کند که«پس بلاید دانستن که کسی را کمه
او پادشاهی و فر ایزدی داد ،دوست باید داشتن و پادشاهان را متابع باید بودن و بما ملموک منازعمت نشماید کمردن و
دشمن نلاید داشتن (»...غزالی )31-35: 5950،مختاری دراشعارش درمدح ارسالن شاه بن مسعودغزنوی به این ممورد
اشاره ای دارد:
تو سایه ی خدایی و،این دیگران غلار(همان )571،
تو نایب رسولی و ،دیگران تلع
همچنین راوندی معتقداست که شعارغالب آن دوران «شماه سمایه ی خمدا اسمت» بموده اسمت(.راوندی ، 5916 ،ج1
 ) 517:مختاری معتقد است که مخال ت با شاه عقاب خدا را درپی خواهدداشت ،چنانکه درمدح ارسالنشاه کرمانشماه
گوید:
او را خدای عرش  ،بعقلی کند عقاب(دیوان )13 ،
با دولت تو هرکه بدنیا کند خالو
مردم می بایست درمقابل این پادشاهان بیدادگر زانوی تعظیم می زدند و سربه س ده ممی گذاشمتند،چنانکه مختماری
گوید :
مدحت کنند بر سر اعضای دیگرش (همان )115 ،
در خدمت تو مرد چو سر بر زمین نهد
اما غزالی درنصیوه الملوک می نویسد «:و نیکوتری ن چیزی کمه پادشماه را بلایمد،دین درسمت اسمت،زیرا کمه دیمن و
پادشهی چون دو برادرند ازیک شکم مادرآمده،بایدکه تیمار دارنده ی مهم درکار دین بُمود،و گزارنمده ی فمرایه بمه
وقت خویش و از هوا و بدعت و شلهت ها و ناشایست و آنچه در شریعت نقصان آورد،دور باشد(»...غزالمی 5960 ،
)576:مختاری درمدح این سالطین همواره ازدینداری آنان می گوید:
دگمممربارارملمممک مسعود دیمن پممممرور خرامد بممممازهند ازبهرزور دیمممن یزدانش
بهندستان بکن کاری چنان کاری وباحشمت که علرت نامه ایی سازندمردان درخراسانش(همان )133 ،
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با مروری درمنابع تاریخی به سالطینی برمی خوریم که نمه تنهما اسمالم را بما جمان ودل نهذیرفتنمد بلکمه درانومراو
ارزشهای اسالمی ازهیی کاری فروگذار نکردند.دردیوان مختماری نیمزاز عیاشمی و بماده نوشمی ایمن خداونمدان زر و
زورسخن رفته است،چنانکه مختاری درمدح ارسالنخان عالالدوله مومدخان از ملوک خانیۀ ماورالنهرگوید:
بزم را حالی بمزیلایی چوعیمش اندر شلاب
شاه راعیشی بخوشی چون صلوح اندربهار
کزبهشت آن بزم را اکنون بهشت آمد خطاب (همان)93،
ازتکلف دور ،بزمی خمرم و عالمی چنان
اما با گذشت زمان کم کم به سخره گرفتن احکام شریعت و از بین رفتن تقدس دین و مذهب در بین این زماممداران
به امری عادی تلدیل گشت و در انواع فساد غرقه گشتند .ت مل پرستی،آسوده زیستی و ساختن کاخ همایی بمزرگ و
زیلا و عشقلازی با کنیزان و ماهرویان،رفتار بی شرمانه آنان با غالمان و ...تنها بخشی از این داستان می باشد.چنانکه:
چون گل نمود مستی در بزمگاه شاه تا حشر ماند مشتری اندرخمار گل ( دیوان )975 ،
اگر چه مختاری درتصویری که از این پادشاهان ترسمیم ممی کنمد از دلمم و فسماد و بمی عمدالتی اجتمماعی خلمری
نیست،اما ازجمله با کنار زدن اوراق و حواشی تاری چهرۀ این جماعمت بمه خموبی آشمکار اسمت.وی دراشماره بمه
کامرانی ممدوح خود میرقطب الدین مومد بن علی می گوید:
هممم حکیممان بممدو زننممد مرمل
هممم نممدیممان بمرنمد ازو رسمموم
بماز یمابمی هممزارگمونمه علممل( همان )970 ،
لمغممت لمهممو را زعممشممرت او
لهورابگشمماده طلممع ولعممب رابسممته میان(همممان ،
شاه راه برحسب نشاط باده وعزم شکار
)319
اما درآمد شاهان و دولت دراین دوران،ازطریق مختلف صورت می گرفت،یکی ازمنابع عممدۀ درآممد غیمراز مالیمات
سنگینی که بردوش مردم بود،رشوه خواری،مصادرات وجرایم وفساد مالی درگاه بودکه مختاری از ذکرآنها خمودداری
کرده است مگردربیتی که به رشوه گرفتن سهاه دشمن اشاره ای دارد:
آن کس که همی تیغ زد به بهاره (همان )331 ،
وز هول کنون جان دهد برشوت
ازدیگرمنابع درآمد این قدرتمندان می توان به ذکرهدایا و پیش کش هایی که به بهانه های مختلف همچمون نموروز و
مهرگان و سده و دیگرجشنها و به بهانه های مختلف ازمردم دریافت می شد .عالوه براین درایمن دوره لشمکر کشمی
های مداوم به شله قاره هند که بهانه آن،داهرا جهاد باک ار جهت نشر دین اسالم قلمداد می شد دراصل برای بدسمت
آوردن غنایم جنگی بود،ازدیگر منابع درآمدحکومت بود.چنانکه:
کافرستان خراب فرموده است (دیوان )033 ،
صون هندوستان بهیموده است
زآن گوهر صافی چو نور ایمان ( همان )355 ،
از ک مر همه هنمد صاو کردی
دربیت زیربه غنایمی که ازاین کشور به دست می آمداشاره ای دارد:
رایان رسندبخش غالمان او زفی( همان )173 ،
شاهی که درغنیمت هندوستان مدام
-9وزیران
وزیر درساختارقدرت غزنوی وسل وقی نایب سلطان موسموب ممی شد.ایشمان حمق ادهمارنظر دربسمیاری از اممور
سیاسی ،دیوانی و نظامی را داشت،ماوردی درنظریه پردازی خود پیرامون وزارت می گوید:درتصدی ایمن سممت بمه
جز شرط نسب،همه شروط دیگرکه برای تصدی وزارت لواظ شده ،الزم است ...وزیمر افمزون برشمروط اماممت بمه
وی گممی دیگممری هممم نیممز دارد وآن ایممن کممه درکممار جنممج وخممراج کممه بممه او واگممذار شممده اسممت ازک ایممت
برخودارباشد(.ماوردی )13 : 5939،
بنابراین دراین دوره پس ازسلطان،وزیر به عنوان مهمترین شخصیت دربار و درواقع به نیابت از وی،عهده دار نظارت
برامورکشور و نیروهای داخلی و خارجی بوده است«.مطلق کلمۀ وزیر به جای صدر اعظمم یما نخسمت وزیمر حالیمه
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بوده و بعد از سلطان بزرگترین مقام کشوری به شمار می رفته است( ».انوری  )33: 5909،مختاری درمدح حسین بن
حمزه به اهمیت و جایگاه این مقام می پردازد:
سران بامر منیعش نهاده اند رقاب
مهان بقدر رفیعش گشاده اند قلوب
زجود اوست مهیا  ،زمانه را اسلاب ( دیوان )91 ،
ز جاه اوست مهنا  ،ملوک را دولت
غزالی دراهمیت این سمت می نویسد«:بلاید دانستن که پادشاهی به دستور نیک تمام شود و وزیرشایسمته و باک ایمت
و عادل،زیراکه هیی ملکی بی دستور روزگارنتواند گذاشتن و هرکه به رأی خویش کارکند افتاده آیمد بمی شمک،نلینی
که باهمۀ بزرگمی و فصماحت پیغملمر علیمه السمالم،ایزدتعالی او را مشمورت فرممودکردن بما یماران و خردمنمدان و
دانایان(».غزالی .)501 : 5960،مختاری درمدح یوسف بن یعقوب گوید:
ذات خرد پرورش  ،قوام دول باد (دیوان)16 ،
تا بقوام احتیاج دارد دولت
دراشاره به عدل حسین بن حمزه وزیرملک کرمان گوید:
کنون ملک را بندداز عدل زیور(همان)539،
کنون عدل را بخشد از رای رونق
نقش و جایگ اه وزیران ایرانی دردستگاه غزنوی وسل وقی چه بسما مهمتمر و قابمل تأممل تمر از وزیمران ساسمانیان و
سامانیان بود.چنانکه درمدح یوسف بن یعقوب گوید :
بر عرصۀ کمال ،نتازد چنو سوار ( دیوان )30 ،
در مسند جالل نیاید چنو وزیر
اما وزیران نیزمانند دیگراشراو این دوره دارای عناوین و القاب خاصی بوده اند،ازجملمۀ ایمن عنماوین ممی تموان بمه
«م یرالدوله»«،قطب الدین»«دهیرالملک»«،نظام الملک » و  ...اشاره کرد .مختاری درمدح تعدادی از وزرا از این القماب
است اده کرده است،چنانکه:
م یر دولت  ،صمدر هدی دهیرملوک حسیمن حممزه خداوند سیمدالموزرا(دیوان )51 ،
صاحب عادل شمس الوزرا قطب الدین(همان )903،
یوسف یعقوب اصل کرم و قللۀ ملک
اماگاهی نیمز وزیمران بماعنوان ولقمب «کدخمدا»و«وزیروالیمت»موردخطماب قرارممی گرفتمه اند(.مرتضمی زاده5933،
)1:چنانکه مختاری در مدح یوسف بن یعقوب گوید:
خدادی داد جهان را بکدخدای جهان ( دیوان )939 ،
زبهر نصمرت اسالم و قوت ایمان
-6-9نحوۀ گزینش و انتخاب وزیران
انتخاب وزیر یعنی کسی کمه بعمد ازمقمام سملطنت بزرگتمرین ومهمتمرین سممت رسممی ازمقاممات بمه شممار ممی
آمد،امربسیار مهم بوده است،گویا این امرنیز به طرق وشیوه های مختل ی ان ام می گرفته اسمت.خواجه نظمام الملمک
طوسی دراهمیت وزراگوید «:از احوال وزیران و معتمدان همچنین درسر می باید پرسید تا شغلها بر وجه خویش ممی
دانندیا نه،که صالح و فساد پادشاه و مملکت بدو باز بسته باشد که چون وزیر نیک روش باشد ملک آباد بود و لشکر
و رعایا خشنود و آسوده و بابرگ باشند و پادشاه فارغ دل،وچون بمد روش باشمد درمملکمت آن خلمل تولدکنمد کمه
درنتوان یافت و همیشه پادشاه سرگردان و رن وردل بود و والیت مضطرب(».طوسی)95 ،5901 ،مختماری درتهنیمت
وزارت حسین بن حمزه گوید :
حسین آنک صدر وزارت ز رأیش همی نور بخشد بمهر منور
جمهمان منتمظمر بمود ایمام او را چو خملق دوم را سهمهر مدور
کنون عدل را بخشد از رای رونق کنون ملک را بندد از عدل زیور ( دیوان )539 ،
دردستگاه غزنوی انتخاب وزیران به فرمان پادشاه و به موجب قرارداری بود که میان او و پادشاه بسته می شد و درآن
قرارداد به نسلت اهمیت شغلی که به وزیر داده می شد ودایف و نوع کارهای اومعلوم می گردید،وزیر ذیمل قمرارداد
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وفاداری خود را نسلت به پادشاه قید و مهرمی کرد (.قدیانی  )17 :5933 ،مختاری در اشعارش به انتصماب وزیمر بمه
خواست سلطان اشاره ای دارد ،چنانکه مختاری در مدح حسین بن حمزه گوید :
ترا حسن رای خداوند گیتی سر سروران جهان کرده یکسر ( دیوان )533 ،
«وزرا و سایرمأمورین عالی رتله اغلب از افراد «دیوان های »مرکزی یا ایالتی انتخاب می شدند کمه بمه کمارآموزی یما
سمت خانوادگی به طلقات دیوانساالری حرفه ای راه می یافتند(».کلوزنر )61 : 5935 ،
بی شک براساس این شیوۀ گزینش قلل ازاین که شایستگی و وارستگی شخص سن یده شود،نسلت و قوم و خویشی
فرد درنظر گرفته می شد و اگر تعدادی از افراد یک خمانواده بمه مقمام وزارت ممی رسمیدند صمرفا براسماس اعتلمار
خانوادگی و قوم و خویشی بود نه شایستگی و وارستگی شخص دراین مقام .
برحسب اعتقاد رایج دراسالم عهد سده های میانه مهارتهایی نظیر مهارت وزیر و کارمندان مالی دیوان وزیر در درون
خانواده ها و گروههای خاص ازطریق انتقال موروثی و اندوختن اشکال خاص مهارت و دانایی غاللا توسعه می یابمد
و پیشرفت می کند (.باسورث ) 35 :5963 ،مختاری درمدح یوسف بن یعقموب اهمیمت خانمدان او را درنظمر گرفتمه
چنانکه:
این گل از آن ابر  ،تازه کردۀ طل باد (دیوان )10 ،
تو گل فتموی و  ،جدت ابرسعادت
ازجمله مهمترین شرایط هر وزیری قطعا داشتن ک ایت و کاردانی بود،زیرا وزیر باتدبیر و کاردان می توانست درشیوۀ
مملکت داری حکام و عملکرد سیاسی آنها تأثیر قابمل مالحظمه ای داشمته باشد.خواندمیرتشمعیید قواعمد مملکمت و
تمهیدملانی سلطنت و اداره ی امور مهم مملکت و رعیت پروری و عدالت گسمتری و کشمور گشمایی را بمی وجمود
وزیری مدبر و صافی ضمیر ناممکن می داند(.خواندمیر)9 :5919،
مختاری در مدح یوسف بن یعقوب در البه الی اشعارش به ک ایت و کاردانی و حسن تدبیر وزرا اشاره می کند:
تدبیر و رای تست جمال و کمال شرع کآن پیشوای عدل شد واین امام ملک (دیوان)139 ،
هست بی طلع متین توو وزارت مسکین ( همان )935 ،
هست بی رای رزین تو امارت عاجز
-2-9وظایف وزیران
اگرچه دراین دوره وزیر در رأس دیوانساالری قرارداشت و فعالیمت عممده ی او را ودمایف اداری تشمکیل ممی داد
اماحدود اختیارات وی همیشه برهمین منوال قرارنمی گرفت،چه براساس شرایط موجود ودایف او نیز ممی توانسمت
دچارتغییر و توول گردد.مهمترین ودایف و اختیارات وزرا دراین دوران علارت بموداز «:اداره ی اموردیوانها،مشماوره
با سلطان درامور امهراطوری و رسیدگی به اممور رعایما،عمران و آبمادانی شمهرها و روسمتاها،عزل و نصمب صماحب
منصلان فروتر که داهرا به مشورت و نظرسلطان صورت می گرفت و ان ام کلیه ی اموراداری و مالی بودکه به نوعی
به ادارۀ داخلی امهراتوری مربوط می شد(.خسروبیگی)531 :5933 ،
بدون شک یک وزیرداهی و زیرک خودرا ملزم می ساخت تا به هرنوع تدبیرگری از ناامنی و هرج ومرج و درنهایمت
جنج و خونریزی جلوگیری کند(.مرتضی زاده)3 :5933،
ش اعت گری نیزیکی از ابزارهای صلح و آرامش وجزو مهم ترین ودایف وزیمران بمه شممارمی آمد،چنانکمه مختماری
درمدح سعدالدوله ناصرالدین کسری سعیدگوید:
وآنکه دستش بهمه چیزرسدجزبقرین
آنکه رایش بهمه کار کشد جزبستم
عزم او برگذر حادثمه بگشمادکمیمن (دیوان )317،
حزم او بر سهمه نایلمه بربست گذر
گاهی نیز وزیر سهاه ساالری لشکر را برعهده داشت و« اغلب برای اعزام اردوها و با اقدام به لشمکر کشمی دعموتمی
گشت »(کلوزنر.)13 :5935،مختاری درمدح ابومنصورمومدبن ابراهیم قاینی گوید:
بتیغ قاهرباشند و دشمنان مقهور
چوخسروان را بایدکه در صف لشکر
همیشه رایت ایشان ز رای اومنصور(دیوان )533 ،
بمرای روشن اوالت ا کنند که هست
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عالوه براین گاهی وزیران خود نیز درجنج ها شرکت مستقیم داشتند،چنانکه مختاری درممدح یوسمف بمن یعقموب
وشرکت مسقیم او درجنج گوید:
امممل گممردان از دور بمماند شیممدا
اجل مردان در جنج نماید نزدیک
صمدر دنیا را بلینند برافروختمه تیغ که چوخورشیدزیک گوشه درآید تنها ( همان )3 ،
-4سایر اصناف و طبقات اجتماعی
-6-4مشاغل ویژه ( مشاغل حكومتی و درباری)
نخستین فهرست شامل تعدادی مشاغل اصلی بمود .ایمن فهرسمت مشماغل حکمومتی و دربماری را دربرممی گرفمت
وهمانطور که اشاره کردیم به خاندانهای اصیل و دارای ن وذ ت ویه داده می شمده اسمت.این طلقمه خمود دارای رده
های متعددی بوده و مشاغل گوناگونی را دربرمی گرفته است؛که مختاری دردیوانش بیشترازمشاغل نظامی سخن ممی
گوید.این مشاغل شامل سههداران،سمرهنگان،فرماندهان،امیران وغیمره ممی باشمد«نکتمۀ مهمم دربمارۀ وضمعیت اداری
شهرهای ایران در قرون میانه ارتلاط سازمان اداری شهرها با ساختار سیاسی حاکم آن روزگاراست(».یوس ی فر5937،
.)513:
این مشاغل شامل کدخدایان،والیان،عامالن و عمیدان بود،چنانکه :
کامروز چاکرند از بزرگان لشکرش ( دیوان )117 ،
فر خدای و نور دل کدخدای شاه
الزم به ذکراست که« واژۀ کدخدا،معنای رئیس یاشخص سرشناس را داشته و به عنوان لقب پیش کسوت روسمتاها و
شهرهای کوچک به کارمی رفت (».کیوانی) 39: 5931 ،
ملمک زممانه در کف صاحلمقران نهاد
چمون والمی خراسمان آگماه شمد کمه
شادی نمود و آنرا کاین م ده داده بود مشتی گهر بدست خود اندر دهان نهاد ( دیوان )19 ،
والی را می توان اقطاع داران بزرگ یا حکام عالی رتلۀ منصوبی ازسوی اقطاع داران بزرگ دانست(».یوس ی فر،5937،
)513
وی آنمکه صدر و بدر عمیدان مطلقی ( دیوان )153 ،
ای آنکه عز و جاه بزرگان لشکمری
«عمیدان یا صاحلان دیوان درهر والیت حاکم کشوری بمه شممارمی آمدنمد و رئمیس کلیۀصماحب منصملان والیتمی
بودند (».امیراحمدی)133– 537 :5963 ،
اممما گممروه و رده پممایین تممر ازایممن طلقممه شممامل موافظممان و نممادران حکممومتی بممود .ایممن رده و گممروه نیزشممامل:
موتسلان،پاسلانان ،شهنگان،کوتوال و ...است.طوسی دراین باره گویمد«:درکمار پاسملانان و نوبتیمان و دربانمان خماص
احتیاطی تمام بایدکرد ،کسانی که این قوم را تیماردارند باید همه را بشناسد و از احوال ایشان پنهان و آشکار بررسمی
می دارند که ایشان ضعیف حال و مطمع باشند و بزر زود فری ته شوند (».طوسی )563 :5930،مختماری دراشماره بمه
این گروه گوید:
انمممممدر آن کمممممممار نیک نمممارفته گنممه از پمممماسلمممان سرد بغمممماست (دیوا ن )31 ،
اما دومین فهرست از اصناو و مشاغل وی ه شامل مقامات عالی رتلمه دیموانی است،اشماره ای دارد کمه ایمن مشماغل
شامل دبیران،کاتلان،و زیرم موعه این گروه که در برگیرنده دیگراعضای دیوان انشم و طغمرا همچمون دوات داران و
منشیان است.مختاری دراشعارش بیشتر از نام مشاغل است اده کرده است:
چو وصف رای تو ضم کرد با خرد انقاس چه مایه نورپذیرفت ناخن کاتب ( دیوان )97 ،
سممممدید دولت طغماج خان مؤیدالملک عمید مطلق موممود سیدالکتاب ( همان )91 ،
مختاری همچنین ازمشاغلی چون س یران و رسوالن و ...یاد می کند:
در بمارگاه خسرو گیتی ستمان نهاد ( همان )19 ،
آمممد رسمممممول او و همممدایای بی قیاس
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از دیگر رده های فهرست می توان به مشاغلی اشاره کرد که با عناوین و اختیارات مختلف،در دربار به ان مام ودی مه
می پرداختند اشاره کرد،که شامل پرده داران(حاجلان،دربانان)،ندیمان و کار گزاران درباری است:
که دربمانمت را عممار باشمد ز قیمصر (همان )533 ،
ب ایی رسان کار این مملکت را
مختاری درمدح مومد بن ابراهیم قاینی گوید:
بدست و همت خویشست عاجزوم لور( همان )533 ،
بمامر کاگزاریست قادر و مختار
-2-4مشاغل عمومی
مشاغل و حرفه ها با گذشت زمان و احساس نیاز به وجود آمده اند و «تردیدی نیسمت کمه پیمدایش مشماغل در همر
جامعه ای  ،معلول شرایط فرهنگی،سیاسی ،اجتماعی ،جغرافیایی و اقتصادی است»(پارسا)95 :5933،
درسمدۀ پممن م وششم،درشممهرهای ایران،بممازار بممه عنمموان پایگمماه پیشمه وران،کسممله و داد و سممتد و عرضممه کمماالی
تولیدکنندگان بود،منابع تاریخی حاکی ازآن است که دراین دوره،صنف بازاریان ازسمازمان منسم م و گروهمی ممؤثر
برخوداربوده است .اما مناسلات بازار درجریان تکامل خود نهادها و مؤسسات اقتصادی مختل ی را دربرمی گرفت کمه
براساس اشعارمختاری یکی از اصناو بازاریان را صنف جوهریان (گوهریان )تشکیل می دادند.
این رشتۀ تولیدی شامل گروهی ازمشاغل مربوط به «صنایع فلزی»بود که درنتی ۀ گشترش فعالیمت همای مربموط بمه
استخراج کانی های «فلزات گوناگون »که براثر ضرورت های ناشی از افزایش تقاضا برای مصنوعات موردنیاز زندگی
روزمره صورت می گرفت،رشته های مختلف فلزکاری رواج بسیاری پیداکرد و درنتی مه تمایمل بمه سمرمایه گمذاری
دراین گونه حرو مراحل پیشرفته تری ازتقسیم کار و رشد مهارت های حرفه ای توقق یافته و کی یمت موصموالت
تولید شده ارتقا می یافت.رشته های مهم فلزکاری علارت بودنداز:طالسازی،نقره سازی،مس کماری،آهنگری،رویگری
و(...یوس ی فر)101 :5937،
این صنف نیز مشاغل متعددی ازجمله زرگران،گوهرفروشان،صرافان و ضمرابان را دربرممی گرفمت.الزم بمه توضمیح
ا ست که مختاری اسامی مشاغل و حرفه ها را در جهت ترویج اندیشه های خود به کار گرفته است و هدو او بیمان
مشاغل نیست .چنانکه:
درآنساعت که آهنگرهمی مالیدسندانش( دیوان ) 131،
بساکزرنج دشمن راهمی نالیدجان درتن
درمدح منصوربن سعید عاض لشکرگوید:
گهرفروشم درمدح تو چون ممدحت خمر( دیموان ،
درر فشانمم برشکمر چمون توشکمرپذیر
) 563
یا درگله و شکایت اززندگی گوید:
همچمو زر زیمر ممهر ضمرابمم
زیممن رخ زرد چمیمن گمرفمتمه ز درد
همر زمانممش ز دیممده گمونمه دهمم گمماه صممراو و گمماه قمالبمم ( همان ) 996 ،
مهمترین این اصناو صرافان بودندکه طلق گ تۀ یوس ی فر«مهمترین مؤسسه پرداخت وام و تهیۀ اعتلارضروری بمرای
فعالیتهای اقتصادی بازاریان صرافی بود(».یوس ی فر)916 : 5937 ،
عممالوه براین،صممنف بازاریممان طیممف و گممروه دیگممری را نیممز دربرمممی گرفممت،این رده شممامل فروشممندگانی چممون
عطاران،داروفروشان و...می شد،چنانکه:
زهر گلی که چو یک پاره بهرمان آید ( دیوان )63 ،
نافه گشایمد هموای مشمک فروش
بسیم د از بر گملزار کمار عطماری ( همان ) 115 ،
همیشه تا شکن زلف مشکلوی بتان
از دیگرمشاغلی که دردیوان مختاری به آن اشاره شد،غواصی و مالحی است «مالحان یما غواصمان بمه سملب احاطمه
برعلم دریانوردی و کشتیلانی،داهرا موقعیت خوبی درجامعه داشتند.بوی ه که به سلب س رهای پی درپی به گوشمه و
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کنارجهان و دیدن ع ایب گونه گون،افرادی بات ربمه و جهاندیمده بمه شممارمی رفتنمد؛ از ایمن رو غاللما سمن یده و
حکیمانه سخن می گ تند (».صارمی  ) 03 : 5931،مختاری اندیشۀ خود را به غواصی دوربین تشلیه کرده است:
اندیشۀ غواص دوربین را ( دیوان ) 17 ،
دربور ثنای تو غوطه دادم
اما طیف دوم از فهرست دوم شامل صنعت گران می باشدکه این صنف نیزخود بمه گروههمای متعمددی تقسمیم ممی
شد؛ازجمله مهمترین این گروه ها می توان به صنف نساجان اشاره کرد«.رشته تولیمدی نساجی،رشمته مهمم و اصملی
درشهر های قرون میانه بود وضعیت آب و هوایی (اقلیمی) آموزه های دینی اخالقی،رشدجمعیت شهرها،نوع آداب و
رسوم مربوط به پوشش و قطعات للاس مردم نواحی مختلف ایران،وجود موادخام الزم و نیز پیشینۀ تماریخی صمنعت
نساجی درایران،موقعیت منوصربه فردی به این رشتۀ تولیدی بخشیده بود(».یوس ی فر )163 : 5937،ازجمله مشماغل
مربوط به نساجی که مختاری دربیتی به آن اشاره کرده است حله بافی می باشد:،
نقشلندی کرد بر پیروزه پیکر بهرمان ( دیوان )363 ،
حله بافی کرد در سیماب سیما کارگاه
درهرحال تولید و صدورمنسوجات در زمرۀ مهمترین صادرات شهرهای ایران دراین دوره بمود ...تولیدمنسموجات در
گونه های مختل ی ازکارگاه ها،مانند کارگاه های حکومتی،کارگاه های پیشه وری یا منازل صورت ممی گرفمت.دراین
میان،تخصص برخی شهر ها درتولید یک نوع پارچه باع می شد آن پارچه به نام شهر مزبور نامیمده شمود یما یمک
شهر به بافت یک پارچه مخصوص شهره شود(.یوس ی فر)505-107 :5937،
بدون تردید،اشاره مکرر مختاری به دیلای روم و شوشتر و شهرهای دیگر نیز اشاره به همین تخصص و شهرت ایمن
شهرها درصنعت نساجی دارد،چنانکه:
با جامۀ ملمع رومی شد از بهار(دیوان )513 ،
شاهانه گشت کسوت صورا و کوهسار
نلاشد جامۀ خلقان بلی چون جامۀ ششتر ( همان )516 ،
بهیش خاطر ایشان نیارد سنج شعر من
اماآخرین طلقه ازفهرست بندی دوم شامل خادمان علم و فرهنج می باشد «.درشمهرها برخمی مناصمب مهمم وجمود
داشتند که جملگی را قشر روحانی جامعه تصدی می کردند؛مقامات مربوط بمه آمموزش علموم اسمالمی،دیگرمقامات
مربممموط بمممه تولیمممت و اداره اوقاو،تصمممدی امورمربممموط بمممه برگمممزاری آیمممین همممای ممممذهلی مانندجمعمممه و
جماعت،خطابت،قضاوت،اداره مساجد و ممدارس و ( »...یوسم ی فمر )511 :5937 ،مختماری درقصمیده ای درممدح
یوسف بن احمدحدادی که خود و خاندانش ازطلقۀ وقضاه و خطلای بزرگ غزنین درزمان شاعر بوده اند؛گوید:
نظمام شمرع و براطمالق اممام روی زمین
فقیه امت و صدر هدی و مل أ دین
که طلع واخترعلم است وپشت وقوت دین ...
اساس عالمم اقلال یوسمف احممد
کممال مع مزه بمنممود خلق را بمیقین (دیوان) 936 ،
بوکم ارث بر آممد بم ایگاه رسول
منصب قاضی القضاه که متصدی این سمت اغلب مادام العمر بوده،بنابراین گاه دهها سال ادامه می یافمت و اغلمب از
پدر به پسر منتقل می شد (.اشهولر ،5963،ج)553: 1
کاسالم نهاد از پدرش تاج بسر بر (دیوان )151 ،
تاج علما فخرقضات همه اسالم
 -9-4مشاغل دون پایه
اما سومین فهرست شامل مشاغلی است که درپست ترین موقعیت اجتماعی قرارداشتند «،کمارگران درایمن حرفمه بمه
مهارت اندکی نیاز داشتند و متعاقلا تربیت و آموزشی ناچیز می دیدند یا اصال آموزشی نمی دیدند...به طمور خالصمه
این مشاغل دربرگیرنده مشاغل مردمان فقیر و موروم و مشاغل کریف و بی اخمالق (زشمت رفتمار) ،پسمت و ازنظمر
مذهلی نکوهیده بود(».کیوانی )69 :5931 ،بنابراین،اغلب افرد این قشر را مورومانی تشمکیل ممی داده انمد کمه بمرای
تأمین حداقل ناچیزترین مایوتاج خود و خانواده شان با فقر و تنگدستی دست و پن ه نرم می کرده اند.این فهرسمت
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دربرگیرنمممده اطالعممماتی ازسمممده پمممن م اسمممت کمممه علارتنمممداز:گارزان،کارگران و مزدوران،خارکنان،چممماه
کنان،شلانان،باغلانان،آسیابانان و ....
ازجمله این مشاغل دردیوان مختاری می توان به گارزی اشاره کرد:
ازپیشۀ گارزی بهرهیز ای شاه هر چند که در آب نکو تابد ماه ( دیوان )699 ،
ای گارزاگرچه نزدهرهشیاری روی تو از پیشۀ تو دارد عاری ( همان ) 696 ،
-5بردگان
آئین برده داری در دوره پن م وششم ه ری،همچنان بر رونق خود باقی بود و سرای درباریان و اشمراو و متممولین
پربود ازغالمان،کنیزان و بردگمان رنگمین پوسمتی کمه ازسمایرنقاط بمه اسمارت گرفتمه شمده بودنمد.دراغلب طلقمات
جامعه،ت ارت و خریدوفروش بردگان دراین دوران مانند ادوار پیشمین بسمیار متمداول بموده اسمت،چنانکه مختماری
دریکی از رباعیات خودگوید:
رفتمم که بمزر بمیع کنمم دریتیمم درحال شدم بندۀ آن سیم چو سیم
ده پانزده کرد آن صنم ومن ده نیم من بنده بزر خریدم او خواجه بسیم ( دیوان )616 ،
اما رواج و رونق برده داری به چندعلت خاص بستگی داشت،همانطورکه گ تیم جنگها یکی ازاساسمی تمرین دالیمل
برده گیری به شمارمی رفت بنابرگ تۀ آدام متز« در بین مسملمانان گمروه همایی بما عقایدخشمن و افراطمی پدیدآمدنمد
مخال ان عقیدتی خود را موروم از همه ی حقوق می شمردند،ازآن جمله قرمطیانند که درقمرن چهمارم کارشمان بماال
گرفت،اینان برده کردن اسیران را حالل می دانستند و شنیع ترآنکه عمده ی کریمری ازمسملمانان اهمل شمام و جزیمره
العرب و عراق را که با ایشان درجنج نلودند و خویش را در اممان ممی پنداشمتند،به بردگمی گرفتنمد( ».متمز :5933 ،
 ) 533-530مختاری درقصیده ای درفتح هندوستان سروده به برده گرفتن درجنج اشاره کرده است:
که بیش بودند از ریج وقطرۀ باران (دیوان )969 ،
بریج رود زباران چشم برده برفت
اما نکته ی قابل توجه درخرید و فروش این بردگان قیمت و بهای باالیی بود که به این کاالی انسانی اختصاص یافته
بود «.باتوجه به اینکه قیمت س یدپوستان یا بردگان اشرافی بیش از رنگین پوستان بود،چنانکمه کنیزسم یدی کمه فقمط
زیلابود و هنری نداشت هزار دینار و یا بیشتر می ارزید»(.همان)530 ،
زیلایی داهری و سالمت جسمانی برده درقیمت آن تأثیرزیادی داشته است و برده ای که این خصوصیات را نداشمته
از قیمت پایینی برخودار بوده است،چنانکه :
بدان بهما کمه زگ تمار آنمم آیمد عمار
یکی غالممک هنمدو خریمدم از بمازار
زناتوانی بی دست و پای مانده چومار ( دیوان )111 ،
زتنج عیشی بی تاب وزورگشته چومور
مختاری درابیاتی به زیلایی و رنج غالمان و کنیزان اشاره های دارد:
بتگران چین ز رومی روی او رشک آورند نقش رومی رویش،ار زی بتگران چین برند( همان ) 03 ،
اما براساس منابع تاریخی ازجمله دالیل اهمیت و باال بودن نرخ و بهای ترکان می توان بمه ایمن نکتمه اشماره کردکمه
دراین دوران،ترکان به دلیل زیلایی داهر و همچنین چاالکی و دالوری آنها در سوارکاری و تیرانمدازی وجنگماوری و
بسیار موردتوجه قرارگرفتند،چنانکه:
از بیم ن و از نموذر از رستم و از گرگیمن(دیوان)391 ،
در جنمج بمکر و فمر ترکان تو قادرتر
این ترکان با داشتن ص اتی همچون صورت زیلا ،قدبلند،چشممان کشمیده،موهای م عمد و مشمکی،کمرباریک،هوش
فوق العاده و غیره درمیان ایرانیان ن وذ خاصی پیدا کردند.عالوه برترکان،زنان رومی نیز موردتوجه ایرانیان بوده انمد و
بسیاری از شاعران از زیلایی آنان سخن به میان آورده اند«.زنان رومی س یدفامند باموی صاو و طالیی و چشم کلود،
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مطیع و سازگار ،خدمتگزار و خیر خواه،با وفا و امینند و باص ت خودرایی وناخن خشکی که دارنمد خزانمه داری را
شایند و خالی از هنردری ی نیستند(».متز .)531-535 :5933مختاری دربیتی درزیلایی این زنان گوید:
رخ شنگرو گون نارنج،زیربرگ زنگاری بت رومی است آلوده بآب زع ران پیکر( دیوان )593،
درآن دوران خرید و فروش برده را کسانی به نام نخاس ان ام می دادند و تقلب درخریمد و فمروش بردگمان اممری
رایج بود و این کار تا جایی پیش می رفت که«مریه را به جای سالم وغالم را به جای کنیز بمه مشمتری غالمب ممی
کردند ...از شیوه های نخاسان آن بود که موهای کوتاه را با پیوند زدن همرنج آن،بلند می نمودند و بوی بد دهمان را
با چکاندن روغن بن شه می پوشاندند و دندانهایشان را به وسیله چوبک و شکر و یا خاک چینی و یا ذغمال و نممک
کوبیده براق می کردند و چرک مردگیهای ناخنها را با سرکه ،عسک و مرنج و بادام تلخمه و روغمن گمل چماره ممی
کردند(».متز .)537 :5933،از غالمانی مه در این دوره خریداری می شدند به صورت های مختلف است اده می شد که
مختاری به تعدادی از ودایف این بردگان که شامل غالمان سرایی ،غالممان جنگ مو و غیمره ممی باشد،اشماره کمرده
است.
بین غالمان،منزلت غالمان جنگی از همه باالتر بود،زیرا از میان آنان سرداران بزرگ وحتمی فرمانروایمانی دهمور ممی
کردند .مختاری به شرکت غالمان درجنج ها اشاره کرده:
لشکرزنج توچون بگرفت لشگرگاه تر در زبان گیرندترکان اندرین لشکر ترا ( همان )5،
گروه دیگری ازاین بردگان را غالمان و کنیزان سرایی تشکیل می دادند و ازآنها اغلب به عنوان خدممه،دربان ،نگهلمان
و گاه نیز تمتع جنسی و خنیاگری و غیره سود می جستند،چنانکه:
شیمرین پسرا از در بوسی و کنار سلز و خوشی ای شکرلب نوش گوار
ازسلزی و آواز خوش ای نادره یار سروی و گل و هزاردستن و بهار ( همان )653 ،
یادربیتی دروصف غالم گوید:
نکو علارت و معنی نمای و دعوی دار ( همان)113 ،
شراب خوار و ترانه سرای و نادره گوی
دربسیاری موارد غالمانی را که از زیلایی چهره و خوش قد و قامتی برخورداربودند بمه عنموان غمالم خاصمه سملطان
انتخاب می نمودند و این غالمان درم الس و موافل خصوصی سلطان چمون بماده گسماری حضمورمی یافتنمد و بمه
عنوان ساقی درم الس شراب نوشی میهمانان باده می نوشاندند،که مختاری به ساغی گری عده ای ازآنان اشاره کرده
است :
باده برد زین دل غمگین غلار(دیوان )551 ،
باده بیار ای پسر خوش که پاک
بعضی غالمان نیز دل خواجگان را می ربودند و این به علت شی تگی شرقی است در برابر زیلایی و هوشمندی که در
یک تن گرد آمده باشد (.متز  )539 : 5933 ،مختاری به ماجرای دل باختن خود به یکی ازایمن بردگمان اشماره کمرده
است :
کز برون گل بود و مشک و ،از درون می بودوشیر
دی غالممی دیمدم انمدر راه چمون بمدر منمیمر
رخ چو آب اندر شراب و تن چو خز اندرسمن لب چولعمل اندرنلات و  ،از درون می بود و شیر ...
من دراو چشمی زدم چونانک بی شرمان کنند او زشمرم آتمش پراکنمد از بر بمدرممنیر(دیوان )176 ،
غالم بارگی و امرد بازی که از دورۀ سامانیان شروع شده بود در دورۀغزنوی و سل وقی به اوج خودرسمید،چنان کمه
درشرح عشق بازی های مومود با غالمی «ایاز»نام شاعران دادسخن دادند و عشق میان آنها شهره آفماق گردیمد«.بمی
پردگی وناح ادتی شاعران درذکرمسائل جنسی وشهوانی چنمدان نامتعمارو تلقمی نممی شمده است،سمقوط فضمایل
انسانی،انوطاط اخالقی،رواج هم نس بازی،خریدوفروش غالمان زیلاروی،امردبازی مرسوم ،نظربازی صموفیانه،رواج
علنی فسق و ف ور و شهوت آلودگی حکام و به تلع آن کارگزاران حکومتی و حتی رعایا،زمینه های فکری شماعر را
برای ابداع چنین مسایل فراهم کرده است(».نیکوبخت)35 : 5936 ،
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ناگ ته نماند اگرچه برخی از شاعران نظیر مختاری در دیوانش( )111ازچنین روابطی شنیع وناپسند سخن ممی راننمد،
هدو آنها نمایاندن واقعیت های ننگین روزگارخویش است و ازاین جهت شعرشان درعین واقع گویی،به منزلۀ آیینمۀ
تمام نمای جامعۀ آنهاست.
نتیجه گیری
حاصل این توقیق و بررسی نشان می دهد که اشعار عرمان مختاری اگر چه سرشار از مدح پادشاهان،امرا و بزرگمان
غزنوی و سل وقیان کرمان است اما با دقت در موتوای آنها می تموان نمودهمای اجتماعی،سیاسمی،تاریخی فراوانمی
بدست آورد و تصویری از جامعۀ دوران شاعر را ترسیم کرد.او با دقت درجنله هایی از زندگی و به تصمویر کشمیدن
آنها،خواننده را با زوایای دیگری ازجامعه آن زمان آشنا می سازد.او از بسیاری از مسائل جامۀ عصر خویش سخن بمه
میان آورده و آنها را در بیان اعتقادات و عقاید خود به کاربرده است.
عرمان مختاری دردیوانش بیش از هریک از پادشاهان معاصرخود سلطان ملک ارسالن بن مسعود غزنوی را سمتوده و
ازاین رهگذر نام آن پادشاه را جاودانی ساخته است،که اگر مورخینی که دربارۀ سالطین غزنوی توقیق ممی کننمد بمه
این ا ثرتوجه کنند مطالب م ید و سودمندی بدست می آورند.همچنین با بررسی دیوان وی می توان ساختار حکوممت
در آن دوران و مشاغل موجد در آن دوران پی برد.
همچنین توقیق پیرامون مشاغل و حرفه ها یکی از مهمترین شاخصه های شناخت اجتماعمات اسمت.انعکاس انمواع
مشاغل و حرفه ها در دیوان عرمان مختاری تصویری از جامعۀ عرمان مختاری را در برابر ما قرار می دهد.نکتمه قابمل
توجه این است که مختاری اسامی مشاغل و حرفه ها را در جهت ترویج اندیشه های خود به کار گرفته است.
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