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وزير  محمد  حسين بن  ضياء الملك 
كيست؟

سيد على ميرافضلى
نويسندة ناشناس شرح اخبار و اشعار و امثال تازى كتاب 
كليله و دمنه كه در سال 621ق در سفر كرمان بوده، در 
و  عشرين  و  احدى  سنة  «در  است:  آورده  كتاب  مقدمة 
ستمائه، مرتب اين كلمات را به حكم صدمات زمان سفر 
انتظام در سلك  كرمان اتفاق افتاد. درين سفر... غنيمت 
دعاگويان حضرت عاليه صاحب كبير، عالم عادل، مظفر 
منصور، آصف وقت، ضياءالملك، مكرم الدولة و الدين، 
ملك الوزراء فى العالمين، دستور البّر و البحر... الحسين بن 
محمد به حصول پيوست... و چون استسعاد بدان حضرت 
ميّسر شد... داعية تمام در اتمام آن كار در حركت آمد... 
از  آن  ديباچة  و...  نهاد  بايد  آغاز  مجموعه  آن  اكنون  كه 
ابيات  و  اخبار  (شرح  كرد.»  بايد  طراز  وى  عالية  القاب 
بهروز  تصحيح  شرح)،  (دو  دمنه  و  كليله  عربى  امثال  و 
ايمانى، تهران، نشر ميراث مكتوب، 1380ش، ص347) 
مصحح كتاب توفيقى در شناسايى ُمهدى اليه نيافته، اما 
احتمال داده كه وى در حكومت قراختاييان كرمان سمت 

وزارت داشته است (همان، ص336).
ضياء الملك  عنوان  با  كتاب  مؤلف  كه  وزيرى  آن 
داشته،  وزارت  سمت  و  نامبرده  او  از  محمد  حسين بن 
كسى نيست جز خواجه مكين الدين طالبى كه براق حاجب 
كرمان)  قراختاييان  (سرسلسلة  سلطان  قتلغ  به  ملقب 
رسيد،  كرمان  حكومت  به  619ق  سال  در  كه  هنگامى 
او را به خدمت خود در آورد و بدو لقب ضياء الملكى 
ارزانى داشت. ناصرالدين منشى در وصف او گفته است: 
«خواجه مكين الدين ضياء الملك الطالبى از صدور اعيان 
فرمان  به  و  بود  خوارزمشاه  حضرت  معتبران  جمهور  و 
سلطان عالءالدنيا و الدين محمد، ضبط محاوالت ملك 
داد.  آرايش  شده،  نامزد  كرمان  به  را  زوزنى  مؤيد الدين 
استجماع  در  وزير  هيچ  كرمان  وزارت  در  وى  از  بعد 
آالت وزارت و استكمال اسباب صدارت عديل او نبود.» 
كرمانى،  منشى  ناصرالدين  العليا،  للحضرة  العلى  (سمط 

به تصحيح عباس اقبال، تهران، 1328ش، ص24). براق 
حاجب كمتر از پانزده سال بر كرمان حكومت راند و در 
سال 632 ق درگذشت. بعد از او، برادرزاده اش قطب الدين 
عصمت الدين  وى  و  نشست  حكومت  مسند  بر  سلطان 
قتلغ تركان را به عقد خود درآورد (همان، ص25ـ 26). 
طبق گفتة ناصرالدين منشى، «قطب الدين سلطان، وزارت 
را بر قاعدة ماضى به خواجه ضياء الملك مكين الدين مقرر 
سلطان  قطب الدين  حكومت  ص27).  (همان،  داشت.» 
بيش از يك سال دوام نياورد و ركن الدين خواجه جوق 
از  چون  بود،  خاقان  اردوى  در  كه  حاجب  براق  فرزند 
مرگ پدر خبر يافت، از اگتاى قاآن حكم حكومت كرمان 
واقعه  اين  خبر  چون  كرد.  ديار  اين  عزم  و  بگرفت  را 
منتشر شد، اركان حكومت او، از جمله ضياء الدين وزير، 
با سلطان از در غدر و بى وفايى در آمدند و وى بناچار 
پيش  در  ماوراء النهر  راه  و  سپرد  ركن الدين  به  را  كرمان 
گرفت (همان، ص28). ركن الدين با طوايف تاجيكان و 
ارباب قلم صافى نبود و ضياءالملك وزير را بعد از آنكه 
يك سال وزارت كرد، به سبب بدگمانى در بند آورد و 
گذرانيدند  تيغ  دم  از  تا  بفرمود  ديگر  جمعى  همراه  به 
سال  (به  انداختند  كرمان  دروازه هاى  بر  را  پيكرشان  و 

634ق) (همان، ص29).
بنابراين، ضياء الملك در دوران حكومت نسبتًا طوالنى 
قطب الدين  حكومت  دوران  از  سال  دو  و  حاجب  براق 
وزارت  منصب  در  جوق،  خواجه  ركن الدين  و  سلطان 
امثال  و  اشعار  و  اخبار  شرح  كتاب  مؤلف  و  بوده  كرمان 
او  خدمت  به  621ق  سال  در  دمنه  و  كليله  كتاب  تازى 
در آمده و ديباچة كتابش را به نام او كرده است. آنچه 
اين  نام  اينكه  بر مى آيد،  ناشناس  نويسندة  اين  كتاب  از 
اطالع  اين  و  بوده  محمد  پدرش  نام  و  حسين  وزير 
باارزشى است كه ناصرالدين منشى بدان اشاره اى نكرده 
محمد  حسين بن  مكين الدين  او  كامل  نام  بنابراين،  است. 
مانده  باقى  نكتة  تنها  است.  ضياء الملك  به  ملقب  طالبى 
آن است كه نويسندة كتاب شرح اخبار و اشعار و امثال 
تازى كتاب كليله و دمنه يا كاتب تنها نسخة باقيماندة آن 
(يعنى محمدبن محمود زنگى بخارى)، لقب اين وزير را 
«مكرم الدين» نوشته و ناصرالدين منشى همه جا از او با 
دو  اين  از  يكى  احتماالً  و  كرده  ياد  عنوان «مكين الدين» 

لقب، تصحيف ديگرى است.


