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چکیده

زناااد در ن ا ة سیاساات اناااد ،س ا تو هااا تنا ا ها س ا تهاااو ایای ا

آمنزههای دی یو منقعیت متفا تی د،شت ،ن  .ها ااند ه ا هاای فینای

دی ی گسترده در ،ین زمی و اصر اباسای نی اة ا فای در ییااس سیاسای

زناد ه یساب می آی  .در ،ین د ره یرمسر،و یکی ،ز کانندهای ق رس

،ز ان،مل تأثیرگذ،رو در فر،ی ا ت ان س سیاسای رقاهات هاای درهااری

،ست .زناد یرتو ها ،ستفاده ،ز منقعیتشاد در دستگاه خ فات نفان هار
خلیف

پرد،خت

خان ،د  ،و ،مر ،ان،مل درهارو ه رقاهت ها دیگار ا انار قا رس

در ،منر سیاسی همان تصمیماس یکانمتیو اا و نصا هااو
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تنطئ های درهاری  ...دخالت میکردن ک معمن ً در د قال نمند پی ،

میکرد:
-

-

املکردی ک ها تنقع امنمی اامعا ،ز نیاش آنناا در سیاسات

،ن باق د،شت.

املکردی ک ها ،ین تنقع هماه گ نبند.

،ین پژ هشو ها ،ستفاده ،ز ر یکردی کمیو ه میایسة د املکرد متنقَع

غیرمتنقَع سیاسی زنادو در دستگاه خ فت اباسی پرد،خت ،ست .نتایج ،ین

پژ هشو نشاد می ده ک سنم فعالیت سیاسی غیرمتنقع زنادو هایشتار ،ز

فعالیت سیاسی متنقع ،ست.

واژگان کلیدی :خ فت اباسیو زناد درهارو گنن ش اسای کاارکردیو
املکرد متنقعو املکرد غیر متنقع

 .1مقدمه

زناد در ،اصار مختلف ییاس سیاسی اامعة ،س میو اایگاه متفاا تی د،شات ،نا  .در اصار
نبنسو یاکمیّت فره گ دی ی ت ش پیامبر(ص) یضنر زناد در ،اتماع ،منر سیاسی ر،
منا

ش

نیش زد در زن گی ،اتماای ،همیت یافت، .ننو ر،هبردی تعیینش ه تنسا

پیامبر(ص) درهاره زنادو ه دلیل میبنلیت یاکمیّت س تهای اااهلی هاا فار،ز فر دهاای
هسیاری من،ا ش  .هع ،ز ،رت او پیامبر(ص) زناد ه طرق مختلف ها یاشای ر،نا ه شا ن .
سنءتعبیر ،ز هعضی آیاس مان و «،لرِّااو قَنّ،مُندَ اَلیَ ،ل ِّساءِ» (،ل ّساء)34 /و «زُیِّنَ لل َّاسِ یُا
،لشَّنَن،سِ مِنَ ،ل ِّساءِ َ ،لبَ ینَ َ ،لیَ اطیرِ ،لمُیَ َرَه» (آوامر،د )14 /هرخنرد غیرکارش اسان ها
،یادی

مجعنو غیرمجعنلی چند «لَن یُفلِاََ قانت َلَّانََ ،مارَهُم رمارَه» (نسااییو هایتاا/7 :

)619و «شا ر هنّ خالفنهنّ» (مجلسیو )262 /100 :1410و «ُ،رِیاتُ ،ل َّاارَ فَاَِ َََ ،کَُارُ ََهلِنَاا
،ل ِّسَاء» (هخاریو هیتاا)15 /1 :و در دیا کلایِ ،ن یشام ،د متفکار،د اامعا درهااره شاأد
سیاسی ،اتماای زناد هیتأثیر نبند 1.مأمندو خلیفة اباسی معتی هند ک ساخن زنااد هما

 .1انت ،ط ع هیشتر نسبت ه ت یییاس درهارة نی تفاسیر آیاس ،یادی

مرتب ها زناد میتن،د ه آثاار زیار مر،اعا

کرد :من ی منری ی ( .)1382شخصیت یینق زد در ،س ت .تنر،د :شرکت ،نتشار،س المای فره گای؛ آم ا د د
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شرّ ،ست (ثعالبیو هیتا .)82 :یتی در قرد پ جم هجریو ها اند دخالات گساتردة زنااد در
یکنمتو شخص نای نفن ی چند خن،ا نظات،لملک اا زیر سل اد ملکشااه سالجنقی
اا یکی ،ز شر،ی ِ س متِ یکنمت ر ،ا ت دخالت زناد در ،منر مرهنط ه آد د،نسات ،سات
(نظات،لملکو ، 242 :1372لی .)251
ها اند طرح دی گاهها نظر،س مختلف درهارة ا ت مشارکت زنااد در ،مانر سیاسایو
شکلگیری یکنمت اباسیو نی ة ا فی در ییاس سیاسی زناد ه یساب میآیا  .در ،یان
د رهو شخصیتهای شاخص شرکتک ه در ،منر سیاسایو اا

ه هار درهاریاادو ،کُریات

قاطع زنانی هندن ک نیش سیاسیِ هاارزی د،شات  .ها یننانرسو شاخصا هاای مشاارکت
سیاسی زناد در ،ین د رهو نسبت ه د رههای پیشینو کام ً متمای ،ست .در اصر اباسیو هاا
تأثر ،ز پیشی ة فره گی ان،مع ننمسلمادو هافت فره گی ،اتماای اامعاة ،سا می شاکل
شمایلی متفاا س ،ز آمنزهاای ،نایل ،سا می ها خاند گرفات دخالات زنااد در قا رس
سیاسیو متأثر ،ز سا ن قبیلا ،یو فره گای ،اتمااای شاکل تاازه،ی یافات .پیننا هاا سار،د
ق رسو ن دیکی ه کانند سیاسیو ق رس ضعف نناد خ فاتو هار املکارد سیاسای زنااد
تأثیرگذ،ر هند .در ،قعو زناد د ننع املکرد در ساختار سیاسای یاکمیّات اباسای د،شات
ک ها تنا ه تنقع امنمی ،ز نیش زد در سیاستو در د س خ «متنقع» «غیرمتنقع» تیسایم

ش ه ،ست 1.املکرد متنقعو هماد املکرد منرد ،نتظار ،ز نیش زد در ساختار سیاسی ،سات
املکرد غیرمتنقعو هیانگر آد ننع ،ز فعالیتهایی ،ست ک فر،تار ،ز م ا ده ،ختیاار،س
،نتظار،س اامع

دستگاه خ فت ،ز دخالت زناد در ق رس سیاسی ،ست (املکرد غیرقاهل

،نتظار).
زت ه تنضیَ ،ست ک ،ین تعریف تنقعو هرمب اای گا ،رشهاای تااریخی ،دهای ،ز
نیش زد در سیاست اصر اباسی ،ست در من،ردی چ و کر هرخی مصادیقِ قاهل قبانو
( .)1394نقد و ترجمة قرآن و زن( :بازخوانی و تفسیر متن مقدس ،قـرآن مییـد) از من ـر زـ

زن.

ترام فرد س آقاگل ز،دهو آت اا هناادریو نیا کاا س ر یای .تنار،د :نشار المای؛ فاطما مرنیسایو ( .)1380زنـان

پردهنشین و نخبگان جوشنپوش :برداشت نوزن از حقوق زن در اسالمو تراماة ملی ا مزاازه،ی .تنار،د:
نشر نی.

 . 1در ،ین پژ هشو م ظنر ،ز املکرد متنقع غیر متنقعو ،ام ،ز کارکردهای مُبت م فی ،ست.
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غیر قاهل قبنو ،ز املکرد سیاسی زنادو در کت
،کا ی ش ه ک در تیسیمه ی فنقو م

دین،نیو سیاستنام هاا آد،ب،لملان هاا
تشخیص هنده ،سات، .یان آثاار کا ها نانای

هیانگر ز ،یة دی ،اتماای ،ستو هازتاابده ا ة آمانزههاای ،یا ینلنکیک نخبگااد اامعا
نسبت ه اایگاه زدو در ینزة ق رس م اطق مم ناة آد در هسیاری ،ز یریمهاای دیگار

،ست .ه ا ن،د نمنن و فیینی چند غ ّ،لیو معتی هند« :زناد ر، ،میری قضا نشاای » (غ ّ،لایو

، .)306 :1416ز دی گاه ،هن فرّ،ء نی و هار،ی زنااد ییای در ز،رس ت فیاذ نیسات (،هانفارّ،ءو

 .)31 -32 :1427همچ ینو خلفای اباسی مان هادی هار د تأکیا د،شات کا «دخالات

در ،منر شاهی درخنر زناد نیست،( ».ل باریو  )205 /8 :1387یاا «تشاخیص کاار ،مانر
مرد،د ه زناد مرهنط نیست» (مساعندیو  .)353 /3 :1409اا ه هار آمانزههاای سیاسای

،خ قیِ مرتب ها مسئلة یضنر زناد در سیاستو در م اهع تاریخی ،دهی ،یان د رهو تصانیر
ر ش ی ،ز  ،ضاع یرمسر،و منقعیّت همسر،دو مادر،د ک ی ،د م بنب خلفا نیش آنناا در
هرخی تصمیماس سیاستگذ،ریها نشاد د،ده ش ه ،ست.

1

چ ادک هعضاًو ،اتبار م لت همسار،د خلفاا میا ،د نفان

م بنهیات آننااو یکای ،ز

های ،نتخاب لیعن در اصر اباسای هانده ،سات 2.ها یننانرسو تناا ها راایات

م

یینق سیاسی زناد درهاار تجانی هرخای ،ز دخالاتهاای سیاسایشاادو ،ز منضِاع قا رس
خلیف

آد،ب رسنت درهاریو مُنر تأیی میگرفتا ،سات .شاایاد کار ،سات کا در ،یان

پژ هشو د ،ری نسبت ه نیش های غیرمتعارف سیاسی زناد درهارو نظیر دخالت در ظایف
،ختیار،س خاص سال اد کامّ کیاف تصامیماسو هاا تناا ها قضاا س متاند م ااهع
تاریخی دین،نی ،ین د ره نسبت ه ،ین منضنعو ننرس گرفت ،ست.
ها تنا ه می ماس مذکنرو دخالات زنااد یارت در منضانع
م تیلکردد ،خبارو م ل مشنرس قر،ر گرفتنو یمایت ،ز خلیف

یتعنا یو خبرگیاری
سل تو ،ز شاخصا هاای

 .1ه ا ن،د مُاوو ک ی کی ه نات «خال ،ر» چ اد هر ایل هار د چیره گشت ک ر زی ن د معشنق خند سنگ یاد کارد
ک هرچ هخن،ه ه  ،ه ه ( ،نفنانیو )499 /16 :1410؛ «شاهاد» ک یا ،لمست صارها و دیان،د
د،شت در هیشتر ،منر دین،نی م ،خل

،مر ننی میکرد (،هن ،لساای ،لبز ،دیو هیتا121 :ا .)120

 .2هلعمی درهارة ،ین ،اتبار میننیس  ...« :هار د،لرشی م مّا ر ،ها ر

کیلای مخصانص

تار د،شاتی ،ز هناره آنکا ،ز زهیا ه هاندو دختار

اعفرهن م صنر دختر امّ هار د مادر مأمند پرستاری هند( ».هلعمیو )1184 /4 :1373
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م رح در س خ «متنقع» مشارکت در تنطئ هاو ر د در ه

هستهاا معاام س سیاسای

ها زر،و درهاریاد ،مر،و دخالت در ا و نص هاو ر د در ،یکات قضایی من،رد مشااه و
،ز مؤلف های م رح در س خ «غیرمتنقع» هست .
پژ هش یاضر هر ،ین پرساش ه یاادین ،ساتن،ر ،سات کا سانم هریاک ،ز املکردهاای
متنقع غیرمتنقع سیاسی زناد در دستگاه خ فت اباسی چ ،ن ،زه هاند م العااس پیشای ی
،ین فرضی ر ،ه هن متبادر میک ک « ا غال

در ،یفای نیش سیاسی زنااد در دساتگاه

خ فت اباسیو متمرک هر املکرد سیاسیِ غیرمتنقع هنده ،ست».
در ر،ه

ها نیاش سیاسایو فره گای ،اتمااای زنااد در اصار اباسایو پاژ هشهاای

مستیلی ننرس گرفت ،ست .آثار فره گ ام ،ی شرحیاوننیسی مناندو معرفیناما ،ی ،ز
سرگذشت زناد در د ره های مختلف تاریخ ،س ت ،یر،د ،ست .در ،یان میااد مایتان،د ها

آثاری چند :زناد فرمانر  ،معرفی رسال ،ی درهارة زناد یکنمتگر در ،یار،د ،ز اناانبخش

ثن،ق و د،نش امة زناد فره گساز ،یر،د اناد ،ز پنر،د فرخز،دو ،اا ت ،ل سااء فای ااالمی
،لعرب  ،س ت ،ز امررضا ک ّال و ،ل ّر ،لم ُنر فی طبیااس رهّااس ،لخا ر ،ز زی ا

فانّ،ز

،شاره کرد .ر یکرد نگارشای ،یان آثاار نارف ًا تننایفی ،سات گا ی ش یان،د در یا

،شار،تی مختصرو نکاتی چ ر ،درهاره ا ب های مختلف ییاس زناد درهر د،رد.

،ز تکنگاریها میا س ننشت ش هو میتن،د ه آثاری نظیر« :ییاس سیاسی ،اتماای

،ت،لمیت ر»و« 1ییاس سیاسی ،اتماای زهی ه خاتند»و« 2من خصایص سیره سی ه ،لشاز »و

3

«اایگاه زد در دستگاه خ فت اباسی نیش ،یر،نیااد در ،یان اایگااه»و« 4خلیفاة اان،د

مشا ر،د ناهکار :زناد ق رس سیاسی در زماد خلیف ،لمیت ر(، »)932-908-320-295شاره

 .1اباس ،یم ن و زهر، ،میریو «ییاس سیاسی ،اتماای ،ت،لمیت ر» .تارزخ فرهنگ و تمدن اسالمی .سااو د ت.
شماره  .5زمستاد 1390و ،ز .150-131

 .2زهر ،ننر زیو «ییاس سیاسی ،اتماای زهی ه خاتند» .فصلنامة تارزخ اسالم .ساو پ جم .شماره  .19پاایی .1383
،ز 5ا .44

 .3ملی

رحمةاهللو «من خصایص ،لسی ه شز » .میله المورخ العربی، .1986 .لع د ، .28ز 98ا .105

 .4شیرین هیانیو «اایگاه زد در دستگاه خ فت اباسی نیش ،یر،نیاد در ،ین اایگااه» .صحیفه هستی .شاماره ، . 3ز

32ا .2
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کرد 1.پُر ،ضَ ،سات کا پاژ هش هاای ماذکنرو نارفاً گا ی ش مختصاری ،ز زنا گی
فعالیتهای زناد ،ست ه ننع ماهیت کارکرد سیاسای زنااد در فره اگ اصار اباسایو
تنانی امیق نش ه ،ست .ت ییق یاضر ها مر،اع ه د،دههای دست  ،و تااریخیو یا یُیو
،دهی دین،نی ها ر یکردی تننیفی هرمب ای املکرد سیاسی زناد درهارو ها سا خش اسایِ
ننع کارکرد سیاسی آناد پرد،خت ،ست.
2

در یاک تعریاف پایا ،یو سا خ نانای طبیا ه ا ی ،سات ()Mitchell,1981: 232

س خش اسیو 3تیسیمه ی ت ظیم د،دههاست ها تنا ه مشخصااس آنااد هرپایاة معیاار یاا
معیارهایی خاص، .ین معیارها میتن،ن ای یو ساده غیرمتع د (نظیر سنو اا ،و ناژ،د) یاا
ه ی(نظیااار ،یااا ینلنکیو اییااا ه،ی خااااص  )...هاشااا (ساااار خانیو .)890 /2 :1376
س خش اسیو ه ا ن،د سیل ،ی انت طبی ه ی پ ی ههای ،اتمااایو ،ز مساایلی ،سات کا
همن،ره منرد تنا م ییاد االماد النت ،اتماای هنده ،ست .مُ ً د رکیمو 4ه گات ه ا

،ز خندکشیو آد ر ،ه نانع خندکشای خندخن،هانا و خندکشای دگرخن،هانا و خندکشایِ
ناشی ،ز هیه جاری ،اتماای (آننمیک)و خندکشی قضا ق ری تیسایم نماند (د رکنایمو
، 161 :1378لی . )238
ضر رری ،ست ،شاره ک یمو ک ل ماً ر،ه ،ی میاد ر شش اسی گنن ش اسیو مناند
،ست، .ین ر،ه

آدق ر نریَ ،ست کا ر ش ر ،ها سایلة گننا ش اسای گننا ش اسای ر،

ه سیلة ر شو هازمیش اس ، .ز ،ین انت گنن ش اسی ر ،میتن،د ها سا دسات ر،ه ا گار،و
کارکردگر ،ساختگر ،تیسیم کرد (هریمن .)40 :2537 :ها تنا ه پار،د،یم پیش نادی ،یان
پااژ هشو هایساات ،ساات هاا تعریااف گنناا ش اساای کااارکردگر ،هزاارد،زیم .گنناا ش اساای

کارکردگر،و 5گار ههاای ،اتمااایو ،فار،د ننادهاا ر ،هریسا

ظاایف رفتاار آنااد در

،اتماع طبی ه ی میک (همادو .)41
1. Maaik van Berkel, “The Young Caliph and his Wicked Advisor: Women and Power
Politics under Caliph Al- Muqtadir” (295-320/908- 932(,Al- Masaq: Islam and the Medieval
Mediterranean, 2007, 3-15.
2. Type
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4. D. E. Durkheim
5. Fonctionnaliste
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ه ف ،ین پژ هشو هررسی ماهیت چگننگی کارکرد سیاسی زناد درهارو در د سا خِ

املکرد متنقع غیرمتنقع سیاسی ،ست .ه هیاانی دیگارو در ،یان ننشاتار دسات ه ا ی نیاش

سیاسی زنادو هر،ساس شاخصة کاارکردی ،سات .اامعاة مانرد هررسایو شاامل  44مانرد ،ز

ن نة املکرد زنانی ،ست ک ه د یل مختلف ه نانای ،ز تان،د تأثیرگاذ،ری هار خلیفا و
ر ن تصمیماس یکنمتیو رقاهت ها دین،نسا ر،د دیگر ان،مل ق رس هرخنرد،ر هنده در

من،ردیو در قتل تنطئ هاو ا و نص ها م ،خل د،شت ،نا  .زت ها تنضایَ ،سات کا

پیشنیاز تبیین هر پ ی ة ،اتماای تننیف دقیق ضاعیت آد ،سات .هررسای زنا گی زناادِ
د،خل قصر ها ،ستفاده ،ز ،ین شینهو سب

ش اخت هنتر ضعیت سیاسی آناد ،ست.

 .2بررسی عملکردهای متوقع سیاسی زنان دربار عباسی
در ،ین اصرو ،هن،ب یینقی املکرد سیاسی زنادو همادطانر کا پایشتار هام ،شااره شا و
ام تاً تأکی هر م ع دخالت در ،منر مرهنط ه یکنمت ،ست زد اا در کارهاای خانا

،ن ر د نمیهایست در ،منر دیگری دخالت ک ، .ما شکلگیری یرمسر ،ه طانر گساترده

نفن زناد یرتو زمی ة دیگاری ر ،هار،ی ما ،خ س فار،هم کارد کا هعضا ًا هاا ،خا ق سا تی

سازگاری ن ،شت ه گنن ،ی ،ز ینزة ،ختیار،س ق رس خلیف متأثر هاند .در ،یان هخاش

املکردهای متنقعِ سیاسی زناد درهارو ها تنا ه م اهع ،دهی نمننا هاای تااریخی نکااس

سیاسی مذکنر در ،یکات،لسل انی هاا سیاساتناما هااو شاخصا گاذ،ری شا ه در ،د،ما و
مصادیق مرهنط ه ،ین س خ فر، ،نی آننا در ،ین گنن ها هررسی میشند.

1ـ :2دخالت در انتخاب ولیعهد

در اصر اباسیو چگننگی ،نتخاب اانشاین خلیفا

آد،ب تشاریفاس مرهانط ها آدو در

متند فینی ،هل س تو ه تفصیل هیاد ش ه ،ست، .ز نظار فیناای ،یان د رهو تعیاین لیعنا

اانشین سل ادو یا ه تننیة ،مات پیشین ننرس میگیرد یا ،هل یل ایا و کسای ر ،کا

شایستگی ،ین میات ر ،د،رد مردت ه فرمانبرد،ری ،ز  ،مایل و هار،ی هیعات ناام د مایک ا
(،هنفرّ،ءو ، .)23 :1427ما تعیین لیعن ،ز سنی ،مات پیشینو ،ز هر ،نتخاب دیگاری ماؤثرتر
نظر  ،در ،ین خصنص نی نافذتر ،ست (،لما ردیو  .)65 :1422ه منا

،ین یاقو خلیفا

ه طنر دلخن،ه میتن،نست ،ز هین چ ین فرزن و اانشین خنیش ر، ،نتخاب ک .
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،را یت نظر خلیف نسبت ه سایرینو م یتی هند ک سب

میش م

دیتی هار ان،مال

تأثیرگذ،ر هر نظر ی اند ن ،شات هاشا  .ها خ فات رسای دِ فرزنا مانرد نظارو یکای ،ز
ر،ههای کس

ق رس ثر س زناد درهار هند ک در هیشتر من،ردو همسار رسامی یاا ک یا

سنگلیو ه ،اتبار م لتای کا نا د خلیفا د،شاتو منفاق ها تزییار رَی سال اد در ،نتخااب
اانشین میش  .دخالتی ک نا قاانند هاا آد مخالفات مایکارد نا خلیفا تان،د میاهلا هاا
م بنه ،ش ر ،د،شت .ه ا هر قنو مسعندیو زهی ه همسر رشی و پایش ی م لتای د،شات کا
هیچیک ،ز زناد ی ن ،شت (،لمسعندیو  )377 /3 :1409همین مسئل و ،ز د یال ،نتخااب
،مین ه لیعن ی هند (،هن،لعمر،نیو  .)97 :1421هار د ه گات هیماری تصامیم گرفات هار،ی
فرزن ش مأمند هیعت گیرد ،ما ،ز یک طرف یمایات ه ایهاشام ،ز ،ماین ،ز طارف دیگار
،نر،ر ترغی

زهی ه در ،ین ،مرو سب

ش ک ،مین ر ،ه رغام میال خانیش ها

یتعنا ی

تعیین ک (،هن قتیب ،لا ی نریو 232 -233 /2 :1410؛ ،هان اانزیو « .)9 /9 :1412قبی ا »و
همسر متنکل نی خلیف ر ،ه می تکردد معت هر م تصر تشنیق میکرد (،لت انخیو /1 :1392
 .)265ه اهر،ینو متنکل ه دلیل ا ق ،ش ه قبی

خصنمتهای مناند هاین ،

فرزنا ش

م تصرو معتا ر ،ها لیعنا ی ،نتخااب کارد (،ل بلایو 219 /3 :1406؛ ،لاذهبیو /18 :1413
 .)198خلیف ،لمستضئی همو ها پیشا ناد «ه فشا » اا ااریاة میبانلش ا فرزنا ش نانار ر ،ها
اانشی ی ،نتخاب کارد (،لصاف یو ، .)293 /10 :1411ز دیگار زمی ا هاای م ،خلاة زنااد در
اریاد تعیین

یتعن و میتن،د ه پ ناد کردد مار

خلیفا

هیعات هاا شاخص مانرد نظار

،شاره کرد .ه گات فنس ،لمیت یو «شم،،ل نار» ک ی یو ماانع د،د فریااد شاینَد دیگار
ک ی ،د ش

هع ،ز ه خا

سزردد خلیف ها کمک زیر امی ،ل ل ،هن انیرو زمی اة هیعات

ها لیعن (،لمستظنرها ) ر ،فر،هم کرد (،لذهبیو 618 /13 :1417؛ ،هن ،ثیرو .)230 /10 :1385
2ـ :2مشارکت در امر جاسوسی

تنا ه نظات ااسنسی ،ز ضر ریاس منرد تأکی در هار سااختار یکانمتی ،سات .در د رة
اباسی(656-132ها.ق) نی ه د یل مختلف سیاسایو همچ این ضار رس کسا

،طا ع ،ز

زیر،دو درهاریادو نای م صبادو ،لیادو یاکماد دشم ادو ها ،یان نظاات تناا یاژه،ی
ش  .چ ادک م صنر(136ا 158ها.ق) خبرگیری گ ،رش ،خبار ر ،ه خاطر یفظ شأد میاات
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خانا ،د ساال تیو ها غ ماااد ماان،لی ،گااذ،ر کاارد (،هاان ،ثیاارو )32 /6 :1385و آناااد ر،
ه ننرس هردگانی ناش اسو ه هر اا میفرستاد (،ل بریو .) 520-519 /7 :1387
ا ه هر ،ینو ااسنساد در سرزمینهای ،س می ممکن هاند ها نانرس غیررسامیو در
لباس هازرگادو سیّاحو نانفیو در یاش (نظاات،لملاکو )101 :1372و پیارزد

1

ک یا (،هان

ه نط و )106 /2 :1934و ه فعالیّت هزرد،زن  .هنرهگیری ،ز ک ی ،د در زمی ة ااسنسایو یکای
،ز شینههای منم خبرگیاری در اصار اباسای در سا ههاای پا، ،ز آد هاند .خلفاا هار،ی
آزمندد می ،د ،اتمااد

فااد،ری ،تبااع کارگ ،ر،نشاادو ک یا ،د خانهر ی ها آنناا ،ها ،

می کردن ، .ین ک ی ،د هیشتر مأمنر هندن ه ننرس مخفیان
رفتار درهاریاد ر ،زیر نظر گیرن
،هعاد ،ین ه

هاا زیرکای خانایو ،امااو

،خبار زت ر ،ه ،ط ع سل اد هرساان  .هاا ااند ،همیّات

و در م اهع ت نا ه یک منرد ،ز ااسنسی ک یا ،د ،شااره شا ه آد هام شارح

گرفتاری یعینب هن د ،دو زیر من ی اباسی ،ست، .گذ،ری کشتن مردی النی ،ز اان
خلیف ه یعینب ااسنسای ک یا

یاب ،گرفتااری زیار

منا ی الیا یو ساب

ا لش ،ز میات ز،رس ش (،هن ،ل ی ییو ، 183 :1418لی .)187
3ـ :2مشورتدادن به خلیفه در امور مهم سیاسی

در اصر اباسیو ها اند سفارش ه اا ت مشانرس هاا زناادو در نمننا هاایی نظیار نایت
م صنر ه فرزن ش من ی (،ل بریو )104 /8 :1387و هسیاری ،ز زناد منرد ،یتر،ت مشنرس

خلفا هندن  .ه هیانی دیگرو دی گاهها نگرشهای مناند در ،ین زمی ا و مشااه

یک سات

نبند .چ ادک ،هن،لعباس سفاحو در هیشتر ،منر منم ها همسرش «،ت سلم »و مشانرس مایکارد
(مسعندیو ،« .)261 /3 :1409تاعفر» ماادر اعفار هان ی یای هرمکایو زنای ااقال م ال
مشنرس هار د هند (،هن قتیب ،لا ی نریو ، .)226 /2 :1410ز دیگار زناادو هایا ها «زی ا »
دختر سلیماد هن الیو امّة مأمندو ،شاره کرد .مشنرس زی

ها مأمندو در ر،ه

ها تعانی

لباس سب (شعار النیاد) پنشی د لباس مشکی(شاعار اباسایاد)و ماانع ،ز خلاع ی تنسا
ه یاباس هیعت ها امنیش ،هر،هیم هن من ی شا (،هان ،ل ی یایو 217 :1418؛ مساعندیو
.)441 /3 :1409
 .1نُنَیری فی پیرزنانی ر ،ک هر،ی مأمند ااسنسی میکردن 700و 1تن کر کرده ،ست (ننیریو .)239 /22 :1404
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در درگیریهای سیاسی هین درهاریاد یا در ضعیتهاای ه ر،نای نیا ماادر،د خلفاا ،ز
د،دد مشنرس ه فرزن ،نشاد غافل نبنده آننا ر، ،ز ،ق ،ت نان یَ هریاذر ماید،شات ، .یان
،مر ه دلیل ااطفة مادری نگر،نی ،ز سرننشات فرزنا ،ماری مرسانت هاند ن ،شاتن چ این
ی ،مسئنلیتیو ناپس شمرده میش « .قبی »و مادر معت و چند شاه ق رسگرفتن هایش ،ز
،ن ،زة سرد،ر،د تر

هندو فرزن ش ر ،ه قتل اات آناد در هر مکاد هر اا تشنیق میکرد.

 ،لباس خننین متنکل ر ،ه ی نشاد مید،د میترسی کا  ،نیا مان ا پا رش ها دسات
آناد کشت شند (،لُعالبیو هیتا، .)86 :ز امل و مشنرس «سی ه»و ها فرزنا ش میتا رو ه گاات
ا وِ نصریاا

ها دسیساة ،هانفار،س (،هان ،ثیارو )143 /8 :1385و نشاادده ا ة تناا ماادر

خلیف ه ،منر درهارو در

هنتار رفتاار ،امااو درهاریااد ،سات« .سای ه» هاا د ر،ن یشای

سیاسی آگاهی کامل نسبت ه ق رسگرفتن هایش ،ز یا ،هانفار،س فرزنا ش م سانو
خلیف ر، ،ز ااقبت چ ین تصمیمی هریذر د،شت (،لمسکنی و .)179/5 :1379
همچ ینو همین زدو فرزن ش ر، ،ز کشتن یسین هن م صنر یلّاج م اع کارده هاندو لای
میت ر ه یرف  ،تنانی نکرد (،لت نخیو .)164 /1 :1392
4ـ :2حمازت از خلیفه در موقعیتهای بحرانی
خ فت اباسی در طنو ییاس خنیشو همن،ره ها ه ار،دهاای مختلفای من،اا هانده ،سات.
هخشی ،ز ،ین ه ار،دهااو زمی ا هاای سیاسای هعضای دیگارو ریشا در  ،ضااع ،قتصاادی
،اتماای د،شت ،ست .قنع شنرشهای متعا د الیا دساتگاه خ فات مخالفات طزیااد
،اضای خان ،د اباسی هر الی یک یگرو در هیشتر من،رد ها اا و قتال خلیفا

گرفتااری

تیرهر زی درهاریاد ه ،تمات میرسی  .در ،ین شر،ی و زناد درهاارو ها دلیال منقعیات تان،د
مالیشادو نیش هراست ،ی در تینیات پایا هاای خ فات ت کایم منقیات سیاسای خلیفا
د،شت  .چ ادک ه گات ن ،ع میاد ،مین مأمند هر سارِ اانشای یو زهیا ه ااا ماادر ،ماین ااا هاا
سزردد ،من،و هیت،لماو ه ،مینو ی ر ،ه ن ،ع ها هر،درش ت ریک تینیت کارد (،هان ،ثیارو

207 /6 :1385؛ ،هن خل دو  .)289 /3 :1408همچنین ،در ساو 315ها.قو ه گاات تن یا

هز ،د تنس قر،م و خالیهندد هیت،لماوو «سی ه» مادر خلیف ،لمیت رو ها هخشای د پانصا
ه ،ر دی ار ،ز د،ر،یی یژة خندو در خامنشکردد فت

نجاس پایتخت سنم ه رگی د،شات
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(،لمسکنی و  .)255 /5 :1379در ساو530ها.قو ه گات م انرة هز ،د تنس سال اد مساعند
سلجنقیو خلیف ،لر،ش و هع ،ز سزردد کلی د،ر،لخ فا

زنااد فرزنا ،نش ها خااتند ااا

دختر ملکشاه د ت همسر خلیف ،لمساتظنر هاا ااا ،ز هزا ،د خاارج شا
پیر زم ،ن ،رد پایتخت ش ، .ما ه ،شارة خاتندو ترکاد دست ،ز تعیی

سال اد مساعند
ر،شا هرد،شات

،من،لش ر ،هرگرد،ن ن (ان،دو  .)151-150 :1950ه ینننرسو هاا تناا ها گا ،رشهاای
تاریخی ،ز املکرد سیاسی زنااد ن دیاک ها خلیفا و مجمناا ًا چناارده مانرد ،ز ،یانگننا
دخالتها اا ،یفای نیش متنقع اا ش اسایی ش  .ا و نمند،ر زیر نشانگر فر، ،نی املکارد
متنقعِ سیاسی زناد در چنار ینزة مذکنر ،ست.
جدول شمارة  :1املکرد «متنقع» سیاسی زناد درهار اباسی

 )1دخالت در انتخاب ولیعهد
 .1دخالت «زهی ه» همسر هار د،لرشی و در لیعن ی فرزن ش ،مین
 .2دخالت «قبی » مادرخلیف معت در اانشی ی ی
 .3دخالت «ه فش » ا ااری خلیف ،لمستضئی ها ا در لیعن ی فرزن ش ،ل انرل ین ،
 .4هیعت «شم، ،ل نار» ا ک ی خلیف ،لمیت ی ا زیر امی ،ل ل ،هن انیرو ها خلیف ،لمستظنر ها
 )2مشارکت در امر جاسوسی
من ی اباسی ه چالشکشی دِ یعینب هن د ،د زیر
 .1ااسنسی ک ی

 )3مشورتدادن به خلیفه در امور مهم سیاسی
 .1مشنرس ،هن،لعباس سفاح ها همسرش «،تسلم »
 .2مشنرس هار د ها «،ت اعفر» مادر اعفر هن ی یی هرمکی
 .3مشنرس خلیف مأمند ها «زی ه ت سلیماد هن الی» در ر،ه ها تعنی لباس سب
 .4تشنیق «قبی » مادر خلیف معت ه قتل اات ترکاد
 .5مشنرس «سی ه» مادر میت ر ها ها خلیف و ه گات تصمیم هر ا و نصر هن یاا ،ز میات خنیش
 .6م ع خلیف میت ر ها ،ز کشتن یسین هن م صنر ی جو تنس «سی ه»

 )4حمازت از خلیفه در موقعیتهای بحرانی
 .1یمایت مالی زهی ه ،ز ،مینو در نبرد ها هر،درش مأمند

تن ی پایتخت
 .2یمایت «سی ه» ،ز خلیف میت ر ها و ه گات شنرش قر،م
 .3یمایت «خاتند» ا ز اة خلیفة مستظنر ها ا ،ز خلیف ر،ش ها و ه گات یملة سل اد مسعند سلجنقی
ه هز ،د
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42.85
21.42
حمایت از خلیفه در
موقعیت های بحرانی

28.57
7.14

مشورت دادن به
خلیفه در امور مهم
سیاسی

مشارکت در امر
جاسوسی

دخالت در انتخاب
ولیعهد

نمودار شماره  .1هررسی فر، ،نی املکرد سیاسی زناد در س خ «متنقع»

نمااند،ر فاانق نشاااد ماایدهاا فعالیاات ااسنساای هااا  7.14درناا کمتاارین ساانمو
مشنرسد،دد ه خلیف در ،منر منم سیاسی ها  42.85درن و هیشترین سنم ،ز املکرد متنقعِ
سیاسی زناد ر ،شامل میشند .سنم سایر کارکردها نی و تیریباً الی،لسنی ،ست.
 .3بررسی عملکردهای «غیرمتوقعِ» سیاسی زنان دربار عباسی

در اصر اباسی ها اند م تفیهندد کلیت دخالت زنااد در ،مانر سیاسایو منقعیّات آشافتة
درهار ناتن،نی خلفاو رقاهتها دسیس های ،مر،ء درهاریاد الی یک یگرو اامل منمای در
،یجاد زمی م اس و هر،ی دخالت زناد در ،منر سیاسی هند .در ،ین میاد زناد درهاار مت اسا
ها شر،ی و در تنطئ های درهاریو درگیریها اا و نصا هاا مشاارکت مایکردنا کا
امیع من،رد ناظر ه دخالت زناد در ساختارهای یاکمیّات قا رس ،سات .در ،یان هخاشو
املکرد غیرمتنقع سیاسی زنادو ها تنا ه ،شار،س م عک،ش ه در م ااهع قضاا س متاندو
شاخص گذ،ری ش ه سز ،فر، ،نی آننا در ،ین گنن ها هررسی میشند.
1ـ :3مشارکت در توطئههای درباری
در اصر اباسیو زناد درهار اا ه ا ن،د ا یی ،ز خان ،د خ فت اا ،ز ان،مال تأثیرگاذ،ر در

فر،ی ت ن س سیاسی هنده همن،ره ه طنر غیرمساتییم در سااختار غیررسامی یاکمیّات؛
نظیر قتل خلیف و لیعن و کارم ،د کارگ ،ر،د یکنماتو مشاارکت مایکردنا  .در ،قاع

دخالت زناد در ،ین قبیل ،منرو هرمب ای خن،ستها تمای س سیاسی هند ننای خیانت ها
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نظات خ فت م سنب میش ؛ چ ادک قتال هاادی در سااو 170هاا.قو ها دساتنر ماادرش
خی ر،دو هر،ی ه خ فت رسی د فرزن م بنهش هاار د آز،دی امال در ،مانر یکنمات

ننرس گرفت (،ل بریو  .)205 /8 :1387ه ا هر قنو طبریو «چ اد هند ک خیا ر،د تاا قتای
درگذشااتو هاار کااار رشاای

یسادسهای زنان

ت ا هیر خ فاات تساال د،شاات» (همااادو  .)212رقاهااتهااا

کشتن یک یگر ها سمّ زهرو یکای ،ز یان،د ،ات اابناپاذیر زنا گی

زناد د،خل قصر هند، .ین یسادسهاو در من،ردی م جار ها مار

درهارة مر

خلیفا مایشا  .هاا ،ی کا

من ی در هین منرخاد ،خت ف نظر اند د،ردو لی ،کُر م اهع ها کام هایش

،خت ف ،ز کشت ش د منا ی هاا زهارو تنسا یکای ،ز ک یا ،د خبار د،ده،نا (هماادو 169؛

،هنخل دو 268 /3 :1408؛ ،هن انزیو .)316 /8 :1412

یذف رقبای سیاسیو ،ز دیگر زمی های مشارکت سیاسی زنااد در تنطئا هاای درهااری

،ست« .زهی ه» همسر هار د ،لرشی و ه گامی ک ،ز اان
دخالت آننا در اریاد

هرمکیاد ها دلیال قا رسگارفتن

یتعن ی ،مین ،یساس خ ر کاردو درنا د یاذف رقیا

هرآما

(،لمسعندیو  .)354 /3 :1409ی هاا م ارحکاردد ر،ه اة اعفار هرمکای اباسا (خان،هر
هار د) ت ریک هار د هر ض اعفرو زمی ة قتل اات هرمکیااد ( زر،ی ،یر،نای) ر ،در سااو

 187ها.قو فر،هم سااخت (،لمساعندیو 378-377 /3 :1409؛ ،هان کُیارو .)190 /10 :1407

،لبت سینط هرمکیاد نرفاً معلنو ،ق ،ت زهی ه نیستو ،مّا نمیتان،د املکارد غیرمساتییم  ،ر،
در ،ین زمی نادی ه گرفت .قاهل کر ،ست ک در هیشتر م اهعو ه ،خت ف هین اباس

یکای

،ز ک ی ،د یرمسر، ،شاره ش ه شرح ،یان مااار،و ها د دخالات زهیا ه م ارح ،سات (،هان

خل دو 280 /3 :1408؛ ،لمسکنی و 532 /3 :1379؛ ،هن اانزیو 132 /9 :1412و ،هان ،ثیارو

175 /6 :1385؛ ،ل بریو  .)294 /8 :1387در ،ق ،می دیگار زهیا هو هعا ،ز شکسات ،ماین ،ز

طاهر هن یسینو فرمان ه سزاه مأمند تنس نام ،ی مأمند ر ،ه کشتن طاهر ترغی

کردو ،مّاا

خلیف ه درخن،ساتش تانانی نکارد (،ل بلایو  .)460 /2 :1406قتال خلیفا معتا و تنسا

ترکاد ت ش «قبی » هر،ی ،زمیادهردد رقی

سیاسی خنیشو نالَ هن نایفو یکایات

دیگری ،ز ،ین قبیل اریاناس ،ست .نالَ هن نیفو یکای ،ز فرمانا هاد لشاکر متنکال
نای

ق رس هسیاری نسبت ه خلفا هند (،هن تزاری هاردیو  .)25 /3 :1351ی زماات هماة

،منر معت ر ،ه دست د،شت خ ری هالینه هر،ی قبی

(ه دلیل د،شتن ثر س تن،د ماالی)
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م سنب می ش  .آگاهی قبی

،ز ق رس ر ز،ف د یو ساب

شا قبال ،ز هار ،قا ،میو هاا

م شیاد درهار نیشة قتال ناالَ ر ،هچی ا (،هان خلا دو ، .)371 /3 :1408ز دیگار سارد،ر،د
نظامی هانفن ،ین د رهو منن ،مظفر(خادت) اا سرد،ر سزاه خلیف ،لمیت ر ها ااا ،سات .در
،ین د رهو رقاهت ش ی ی هین زیر،دو زناد سر،د سزاهو ها خصانص مانن ،مظفار ااند

د،شت .ترس میت ر ،ز نفن ی سب

ش کا هاا تنطئاة زیار ،هانفار،سو  ،ر ،ها هیار د ،ز

تصمیم گرفت ک کسی ر ،مأمنر ک

قتی ،رد د،ر،لخ ف میشند ی ر ،ها قتال هرساان

پایتخت تبعی ک ا (،لمساکنی و 1379و )178-177 /5و ماادرش هامو در سااو 315هاا.ق

(،ل بریو .)115 /11 :1387
در ،ین اصرو ،ز اان

چ ادک و سب

«یُسنشیر،زی »

زنادو در مان،ردی تنطئا هاایی الیا خلفاا نانرس مایگرفات.

ا و خلیف متیی هیعت ها مستکفیو ه انت تنطئة ک ی کی شیر،زی ها ناات

1

همکاری ی ها تنز د (،ز ،مر،ی تر

،میر ،مر،ی هز ،د) در ،ین زمی

،ست (،هن،لعبریو « .)166 :1992سی ه» دختر خلیفا ،لیاایم هاامر ،و نیا ساعی در هر،نا ،زی

خ فت ،لمستظنرها د،شت .خلیف هع ،ز آگاهی ،ز ،ین دسیس و ی ر ،تا ه گات فااتش در
ساو 496ها.قو در سر،ی خ فت یب ،نمند (،هن ،ثیرو .)366 /10 :1385

طرح نیشة قتل لیعن م تخ و ،ز دیگر دخالاتهاای غیرمساتییم غیرمتنقاع زنااد در

سرننشت سیاسی یکنمت هند .شینع یسادس در میاد زناد یارت هار سار لیعنا یو ،ماری

،ات ابناپذیر هند؛ چر ،ک زناد سنم خند ر ،در ق رس سیاسیو ها اانشی ی فرزن شاد تُبیت

می کردن  .ه اهر،ین هر،ی یفاظت ،ز میات رسی د ه ،ه فشادو در من،ردی نادر ،ق ،ت ه قتل

لیعن میکردن  .نمننة ،ین شینة سیاسایو تا ش ک یا خلیفا ،لمیتفایو هار،ی ها خ فات

رسان د فرزن ش ،هنالی هند .ه ینننرس ک در یک هرنام ،ی یسابش هو ،ز چ ا تان ،ز
ک ی ،نش خن،ست قتی لیعن (ینسفو فرزن ،لمیتفی) ه دی ،ر پ ر میآی ها کاارد هار ،

یمل هرن

ی ر ،ه قتل هرسان (،لذهبیو  .)165 /15 :1417نمننا ،ی دیگار ،ز تنطئا هااو

قتل ناا هن تنما پ شک خلیف ،ل انرل ین ،و تنس ستّ نسیم تاج،لا ین رشایق خاادت

در ساو 620ها.ق ،ست .خلیفا ،ل انار در ، ،خار امارو ،ز ناییاة هصار دچاار آسای

شا

، .1هنالی مسکنی در ،ین هاره می گنی  :پ، ،ز آنک مستکفی ه خ فت رسی و یُسن ،سم خند ر ،ها الام تزییار د،د
متنلّی تمات ،منر د لتی خلیف ،لمستکفی ش (،لمسکنی و .)105 /6 :1379
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ه دلیل شباهت ن دیک خ ک ی ش ها خندو ی ر ،کات

نام هایش کرد (،لصاف یو :1411

 . )314 /6آگاهی پ شک خلیف نسبت ه مخ شهندد ان،بِ نام هاای سال اد تنسا آد
د و م لعکردد زیر مؤیّ قمّی ،ز سنء،ستفادة آناد ،ز ،ین منقعیّتو سب

آناد ش (،لیف یو 298-297 :1371؛ ،لکتبیو .)391 /1 :1951

قتل ی تنسا

2ـ :3حمازت از دربارزان

در ،ین اصر ها تنا ه نفن زناد درهارو ه یاژه همسار،د ماادر،د خلفااو هسایاری ،ز خلفاا
نسبت ه یمایت زناد ،ز درهاریادو ر ی خنش نشاد ن ،ده،ن ؛ ،ک ش م فای هاادیو نسابت

ه دخالت خی ر،د در یکنمت ،ااهت خن،ست های ،طر،فیااد (،ل باریو )205 /8 :1387و

تننی های سیاسی مأمند مب ی هر ا ت یمایت زناد ،ز درهاریاد (نظات،لملاکو -250 :1372
) 251و سب

قر،ر گرفتن ،ین ننع ،ز املکردو در س خ غیرمتنقاع ،سات .در ،د،ما و ها دیگار

نمنن هایی ،ز ،ین دست ،شاره میشند.

،ز ، ،س قرد سنت هجریو ه دنباو ،ستی ی ترکادو خلفا هر،ی تاأمین کساری هنداا

پرد،خاات هاااجهااای گا ،ف ه ا ساارد،ر،د خااندو ،ماان،و د،ر،یاای امّاااو

زر ،ر ،مصااادره

میکردن  .ه هیانی دیگرو مصادرة ،من،وو ،ز لن،زت اما ه در تاأمین م ااهع ماالی ،یان د ره ،ز
یکنمت هند کس

ثر س ،ز طریق نامشر عو هر ،ین رسم ن ّ میگذ،شت، .یان شار،ی

،یجاب میکرد ک زر،و یاابادو کاتبادو تاار،د یا یتی یاکمادو هر،ی یفظ ماو میات
ه زناد درهار مر،اع ک

ک در آد زماد هیشاتر ،ز خاند خلفاا ناای

قا رس هندنا  .ها

ا ن،د نمنن و در ساو  302ها.قو  16میلیند دی اار ،ز ،مان،و ،هان اصااص اانهریو تنسا

میت ر مصادره ش ؛ ،ما ها شفاات سای هو ،ز زنا ،د آز،دو ،مان،لش ها ی هازگرد،نا ه شا

(،هن کُیرو 157 -156 /11 :1407؛ ،هان اانزیو  1.)150 /13 :1412سرننشات زر ،در ،یان
د ره هنتر ،ز تجّار نبند؛ زمانی ،هن،لنیُم اباس هن م م هن ثن،ه و ه میتا ر تعنا د،د کا ،ز

،هن فر،س سی ده ه ،ر دی ار خن،ه گرفت؛ دریالیک زیر تن،نایی پرد،خت ،ین مبلغ ک د

ر ،ن ،شت، .هن فر،س هع ،ز شک جة فر، ،دو ه مادرِ میت ر تنسل اسات ،ز خا ماس خاند
هر،ی نصرس ،ستیامت د لت آننا سخن گفت .سی ه نی دستنر د،د  ،ر، ،ز ه رها ک

 .1مسکنی در تجارب ،ألمم مبلغ مصادره ر ،د میلیند دی ار کر کرده ،ست (مسکنی و .)324 /5 :1379
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د هاره ه میات ز،رس هرساان (،لمؤیا یو هایتاا .)227-226-225 /1 :زیار ها پااس ،یان

خ ماس پذیرفت ک ر زی ه ،ر پانص دی ار ه میت ر مادرش هزرد،زد (،لصااهیو :1990

 .)22 -21در ساو  307ها.قو ،هن،لیاسم هن هس اتو ،لی مصرو ،ز هازخن،سات م الباة الای
هن ایسی نسبت ه گ ،رش املکردش آز،د ش ؛ چار ،کا ه یا هاای گر،نیا ر مااوهاای

گا ،ف ها میتا ر مااادرش ساای ه پیشااکش کاارد (،ل بااریو  .)73 /11 :1387در ر،ه ا هااا

«نصریاا » نی و ،هن فر،س هعا ،ز ،ی کا ،مان،و هرخای ،ز زر ،ر ،مصاادره نماندو زهااد ها
سعایت ی گشند میت ر ر ،ه طمع ،من،لش ،فک

خلیف ر ،ر،ضای کارد تاا مصاادره،ش

ک  .نصر ک مردی تن،نگر هندو ه مادرِ میتا ر پ ااه هارد (،هانخلا دو  .)466 /3 :1408در

میاهل سی هو هر ،ساس یک سری م یظاس سیاسی در هر،هر ق رس ،هن فار،س ،یساتاد ماانع

تسلیم نصر ش (،هن ،ثیرو 143 /8 :1385؛ ،لصاهیو .)31 -30 :1990

ا ه هر ،ینو ه گامی ک در ساو 316ها.ق الی هن ایسیو ه ناما نگااری هاا قرم یااد
متنم ش ه هند (،لمسکنی و )261 /5 :1379و ،ین هار هم مادر میتا رو ماانع ،ز تصامیم خلیفا
درهارة مجاز،س ،ا ،ت ی ش  .سی ه هاا طرفا ،ری ،ز ی در در ب هاندد ،یان ،دااا نیاش
منمی د،شت .ه ینطریق دستنری ک در ،ین هاره نادر ش ه هندو ملزی گردی (،لمساکنی و
.)262 /5 :1379
ا ه هر زر،و یااباد کاتباد سایر درهاریاد نی ه گات گرفتاری ه سار،نجامیو ها
زناد درهار متنسل می ش ن  .هار د هن غری

،لخاوو پسر د،یای میتا رو ،ز ،شاخاص هاانفن

،ین د رهو ه دلیل د ختن چشم طمع ه ،من،و کاتبش «،هانشایرز،د» ، 1ر ،نا د مانن ،مظفار
زن ،نیو پ، ،ز آز،ر  ،یت فر، ،د ه سندانیی کمک ه خاقانی زیر متنم کرد، .هان

شیرز،دو ،ز هر،درش زکریاو ک دهیر دی های خالة میت ر هاندو کماک خن،سات .خالا نیا هاا
آگاهکردد سی ه ،ز ،ین ماار ،سب
آز،دش ک

ش ک ها دستنر خن،هرشو  ،ر ،ه د،ر،لسل اد آ رن

(،لمسکنی و .)235 /5 :1379

 . 1م م هن ی یی هن زکریا هن شیرز،دو دهیر اصر اباسیو ،ز چگننگی ر د  ،ه دستگاه خ فات ،ط اای در دسات
نیست ، .در ساو  315ها.ق کات
هار د  ،ر ،هخاطر تصای

ناظر ،منر هار د هن غری

،لخاوو یکای ،ز ن دیکااد خلیفا هاند در همااد سااو

،من،لش ه زن ،د ،فک (هم ،نیو .)278 -277 :1961
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3ـ :3عدم حمازت از خلیفه در موقعیتهای بحرانی

هر ز ه ر،د در اصر د ت اباسیو د یل مختلفی د،شت :یرکتهای سیاسی دی یو ا گ
تسخیر پایتخت ،ز اان همسایگاد م لی یا هنانة ترکااد هار،ی طلا

دساتم د ر زیاناة

خنیشو کم هیش ،ز من،رد آد ه شمار میرفت .در ،ین شر،ی و مادر،د خلفا ه الت ساع
مالیشادو ه کشمکشهای سیاسی ،رد ش ه ،ین ،مر آننا ر ،مسئنو یک املکرد رفتاار
سیاسی میکرد .هرچ ،گر هیم گرفتاریشاد نمیرفت ،ز کمک ه خلیف دریغ مایکردنا .
سزاهیاد تر

قتی ،ز اان

خلفا ،یساس خ ر میکردن و هر،ی یفاظت ،ز ااد ه هناناة

دریافت میرریو ،ق ،ت ه خلع یا قتل خلیف میکردن  .چ ادکا قتای دی نا معتا سار،د
آننااا ر ،ماایکشاا

هاار،ی ف ایشاااد تاا هیر ماایک اا و همگاای پاایش  ،رفت اا

هعاا ،ز

م متکردنشو میرری خنیش ر ،خن،ست (،لمسعندیو  .)92 /4 :1409خلیفا پانلی هار،ی
پرد،خت ه ،یشاد ن ،شتو تا ،ی ک آننا ه پ جاه ه ،ر دی اار ر،ضای شا ن  .در ،یان ر یا ،دو
معتا ،ز ماادرش درخن،ساات کماک کاردو لاای ، ،نکاار کارد کا ماالی در نا دش هاشا
(،ل بریو  .)389 /9 :1387دریالیک قبی

نای

ثر تی هسایار هاند (،ل بلایو /3 :1406

)246و هع ،ز قتل معت تمات آد ،من،و هر،ی نالَ هن نیف (،ز سر،د تر ) فرستاده شا
(،لمسکنی و 392 -391 /4 :1379؛ ،هن ،لنردیو  .)224 /1 :1417کشات شا د میتا ر نیا در
ک ار سایر ان،مل سیاسیو ،ز ا ت همکاری یمایت مادرش ناشی میش  .میت ر هر،ی نبارد
ها منن(،فرمان ه سزاهش) نیاز ه مالی د،شت تا ،ز طریق آد نیار ی خانیش ر ،مجنا ک ا .
سی ه هیتنا ه خن،هش  ،پ جااه ها ،ر دی اار هار،ی ی هیاا رد نتیجاة ،یان هخال رزیو
مر

میت ر شک جة سی ه تنس قاهر هند (،ل بریو .)155 /11 :1387

4ـ :3دخالت در عزل و نصبها (وزرا ،قضات)
در ،ین اصرو دخالت یرمسر ،در ،مانر یکنمات م جار ها تشا ی رقاهات هاین گار ههاای
مختلفو هر،ی رسی د ه م ان

هع ،ز هر هار ا و نص

د لتی ،ز هم منمترو میات ز،رس ش  .پانو ک نای کا

ه خ ،ن م تیل میش و مجنزی هر،ی دخالت زنااد در تصامیماس

یکنمتی هند .درننرتیک و هرطبق قانندو دخالت در ،ین قبیال ،مانر در م ا دة ظاایف

خلیف هند (،لما ردیو 201 :1979؛ ،لمسعندیو هیتا، .)296 :گر کسی د،ر،ی شر ط ز،رس
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هندو ن ت گماردهش د ی نیازم ،نشایی لفظی ،ز اان

خلیف و هر،ی د،دد میاات ز،رس

هند (،لما ردیو  .)95 :1422در نتیج و دخالت زناد در ا و نص هاو غیرمتنقع ه همر،ه
دخالت سایر درهاریادو ناشی ،ز ضعیت خ فت شخصیت ضعیف خلیفا هاند .ها ا ان،د
نمنن و در ان میت رو د ،زده نفر ه ز،رس رسی ن

هرک ،ت د یا سا هاار اا و نصا

ش ن (،لمسعندیو هیتا .)328 :در ،ین د رهو طنو ما س ز،رس هار شاخصو ها رضاایت
مادر خلیف

ین،شی ی هستگی د،شت .هررسیهای تاریخیو یازده مانرد ،ز سانم دخالات

زناد ر ،در ،ین ،منر نشاد میده ک ،ز آد امل میتن،د ه من،رد زیر ،شاره کرد:

در ساو 296ها.قو ه گامی ک ابااس هان یسانو زیار میتا رو تصامیم گرفات میا ،د

ه ی ها مخارج مرهنط ه یرت ر ،کم ک و سی ه ساعی در هرک ااری ، ،ز میاامش هرآما

(،لصف یو  .)650 /16 :1411در ساو 299ها.ق هع ،ز اا و ،هان فار،سو ،هانالی م ما هان

ابی  ،خاقانی ها پرد،خت ن ه ،ر دی ار ها سای ه ها ز،رس رسای ؛ لای در ،مار ز،رس
ناتن،د هند هیشتر کارها تنس پسرش هیمشنرس ی ،د،ره میش (قرطبیو .)39 :1897

1

قتی میت ر ناتن،نی خاقانی ک فنمی ی ر ،دی و تصمیم گرفت ز،رس ر ،ه ،هن ،هیهزال

ده  .خاقانی ه سایلة ،طر،فیااد ااسنسااد خبار یافات ها سانی د،ر،لخ فا رفات هاا
گر هی ،ز خ م

،هل یرتو سااخت پاخات کارد هار،ی سای ه کا در آغااز کاارو ها

گماشت ش د ی تنا کرده هندو پ جاه ه ،ر دی ار تعن کرد .ه اهر،ینو ز،رس ،هان،هایهزال
املی نش

 ،ر ،ه

یت ،ری فارس فرستادن (،ل باریو 42 /11 :1387؛ ،هان ،ثیارو :1385

 .)64 /8در ساو 304ها.ق الی هن ایسیو ه دلیال کااهش درآما ماهیاناة زناادو فرزنا ،د

خ متگ ،ر،د سل ادو ها نظر سی ه خلیف میت ر ،ز ز،رس ا و شا (،لمساکنی و /5 :1379

98-95؛ ،لصاهیو  .)21 :1990در همین ساوو ،هن،ل سن الی هن م م هن فر،سو ها پرد،خات

ر زی ه ،ر پانص دی ارو ه میت ر مادرش سی هو ز،رس ر ،هار،ی د ماین هاار ها دسات

آ رد (،لمسکنی و 97 -96 /5 :1379؛ ،لصاهیو  .)22 -21 :1990در ساو 306ها.قو یام هن
اباسو ها کمک نصر یاا

مادر میت ر ها تسلیم ماو ثر س ک نشو ها ز،رس رسای

(،هن ،ثیرو  .)111 /8 :1385در ساو 312هاا.قو ،هن،لعبااس خصایبیو هاا ماالی کا ،ز مصاادرة
 .1در هعضی ،ز نسخ هاو هجاای «سای ه»و «دسات بنی » ،ت لا ،لمعتضا ها و کار شا ه ،سات (،لصااهیو 156 :1990؛ ،هان
انزیو .)123 /13 :1412
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م سن هن فر،س همسرش ،خذ کرده هندو ها رضایت مادر خالة میت رو ها ز،رس رسای

(،لمسکنی و  .)210 -209 /5 :1379سرننشت خصیبی نی هنتر ،ز زر،ی سالف نباند .سای ه
هع ،ز م تی نسبت ه ی ه گماد ش

میت رو هر،ی ال

رضایت مادرش  ،ر ،ا و کارد

دخالت زناد در ،ین اصر نرفاً م

د ه ا و نص

زر ،نباندو هلکا اا و نصا

(خن،ن میرو .)78 -77 :1317

قضاس ر ،هم شامل میش  .اا و قاضایو یفاص هان غیاا هان م لاقو ،هانامر ،لکانفی ،ز
مص

قضا س هز ،دو ه دلیل م بنسکردد کیل زهی ه هاا ،نار،ر دخالات ی نانرس

گرفت (،هن انزیو  .)31-30-29 /10 :1412ه اهر گ ،رشیو قضا س یفص هان غیاا و در

هز ،د د ساو در کنف سی ده ساو هاند (یاافظ ،لمَا ّیو 234 -233 /2 :1418؛ ،هان یجار

،لعسی نیو  .)358 /2 :1404در زماد یکنمت میتا رها و در سااو 298هاا.قو سای ه نیاش
زیادی در ه قضا سنشان د م م هن اب  ،هان ،های،لشان،رب د،شات (مجنانو ،لمؤلافو

، :1392لج ء ،لر،هع، /لیسم ،أل و .)232 -231 /همچ ین در ساو 306ها.ق سی ه ه قنرمانش

ثملو 1دستنر د،د هر ر ز امع در رناف و ه مظاالم نشای

ها ناما هاای ماردت نظار ک ا

(،ل بریو  .)67 /11 :1387درننرتیک ه ننرس رسمیو رسی گی ه شکایاس مظاالم ،ز

ظایف خلفا هند .ه گفتة ،هنخل دو خلیفگاد اباسی تا ،یات ،لمنت یو ،ین ظیف ر ،ها تان

خنیش ،نجات مید،دن (،هان خلا دو  .)277 /1 :1408ه ااهر نظار ماا ردیو ت ناا کساانی ر،
می تن،د ه ،ین سمت گمارد ک هرگ ی د آننا هر،ی

یتعنا ی یاا ز،رس تفانی

یاا

فرمانر ،یی هر ،یالتها ر  ،هاش (،لما ردیو ، .)228 :1422نتخاب یک خادت هر ،یان دیان،دو
خشم نفرس مردت ر ،هر،نگیخت قاضی ،هن،ل سنو ه دلیل ا ت آشا ایی ثمال هاا ظاایف
،ین دین،دو ،یضار ه ،ن ح کار ی پرد،خات (قرطبایو 71 :1897؛ ،ل باریو /11 :1387

 .)67ه اهر،ینو ،ز مجمنع  44منرد ،ز املکردهاای سیاسای زنااد شااخص دساتگاه خ فات

اباسیو  30منرد در ،ین س خ ااای مایگیارد .اا و نماند،ری کا در ،د،ما مایآیا و
نشانگر فر، ،نیِ املکردِ غیرمتنقع سیاسی زنادو در چنار ینزة منرد هررسی ،ست.
 .1در ر،ه

ها م ص قنرمادو ظایف ینزة ،ختیاار،س آنااد ها نشاانی زیار مر،اعا شاند :الیم ما

لانیو سای ه

گل نش کارد،دو « ت نو کارکردی م ص قنرمااد در دساتگاه خ فات اباسای ،ز قارد د ت تاا چناارت هجاری (-132

320ها.ق)»و پژ هش امة تاریخ ،س ت (فصل امة ،نجمن ،یر،نی تاریخ ،س ت)و شاماره هیسات چناارتو زمساتاد 1395و ص

.52-27
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جدول شمارة  :2املکرد «غیرمتنقع» سیاسی زناد درهار اباسی

 )1مشارکت در توطئههای درباری
 .1قتل هادی ه دستنر «خی ر،د»و مادر خلیف
 .2قتل من ی تنس ک ی خلیف
 .3ت ش هر ناهندی هرمکیاد ،ز ن ة ق رسو تنس «زهی ه» همسر هار د
 .4ترغی مأمندو تنس «زهی ه» ه قتل طاهر هن یسین
 .5دستنر قتل نالَ هن نیفو تنس «قبی » مادر خلیف معت ها
 .6دستنر قتل منن ،مظفرو تنس «سی ه» مادرِ میت ر ها
 .9نص ،لمستکفی ه خ فت ها تنطئة «یُسن شیر،زی » تنز د (سرد،ر تر )
 .8سعی در هر،ن ،زی خ فت ،لمستظنرها تنس «سی ه»و دختر ،لیایم هامر
 .7طرح نیشة قتل ،لمست ج ها تنس ک ی خلیف ،لمیتفی ها
 .10قتل ناا هن تنما ا پ شک خلیف ،ل انرل ین  ،ا تنس «ستّ نسیم» تاج،ل ین رشیق خادت
 )2حمازت از دربارزان
، .1ااهت خن،ست های سرد،ر،دو خن،ص خادماد تنس خی ر،د
 .2رهایی ،هن اصاص انهریو ،ز مصادره ه و تنس «سی ه» مادر خلیف میت ر ها
 .3یمایت «سی ه» ،ز زیر ،هن فر،س رهایی ، ،ز شک ج ه
 .4رهایی ،هن،لیاسم هن هس اتو یاکم مصر ،ز هازپرسی زیر الی هن ایسی ه انت یمایت خلیف میتا ر
ها مادرش «سی ه»
 .5پ اههردد نصر یاا (نصر ،لیشنری)و ه «سی ه» مادر خلیف ،لمیت ر ،ز مصادرة ،من،و
 .6یمایت «سی ه»و ،ز الی هن ایسیو ه گات ن ر فرماد قتل ی تنس خلیف میت ر ها
 .7یمایت «سی ه» خالة خلیف ،لمیت ر ،ز ،هن شیرز،دو کات هار د هن غری ،لخاو ا پسر د،یای میت راا
،ز شک ج ه
 )3عدم حمازت از خلیفه در موقعیتهای بحرانی
 .1قتل معت ها ه الت ا ت یمایت مالی مادرش «قبی »
 .2قتل میت ر ها ه الت ا ت یمایت مالی مادرش «سی ه»
 )4دخالت در عزل و نصبها (وزرا ،قضات ،خلفا)
 .1تصمیم هر ا و اباس هن یسن ،ز میات ز،رس تنس «سی ه» مادر خلیف میت ر ها
 .2نص ،هنالی م م هن ابی  ،خاقانی ه ز،رس تنس مادر خلیف میت ر ها
 .3مخالفت ها ه ز،رس رسی د ،هن،ل سین هن ،هیهزلو تنس مادر خلیف میت ر ها
 .4ا و الی هن ایسی ،ز ز،رس تنس خلیف میت ر ها مادرش «سی ه»
 .5نص الی هن فر،س ه ز،رس تنس خلیف میت ر ها مادرش« سی ه»
مادر خلیف میت ر ها
 .6نص یام هن اباس ه ز،رس ها دخالت نصر یاا
 .7نص خصیبی ه ز،رس ها دخالت مادر خالة خلیف میت ر ها
 .8ا و خصیبی ،ز ز،رس ها دخالت مادر خلیف میت ر ها
 .9ا و قاضی یفص هن غیا هن م لقو ،ز م ص قضا س هز ،دو ها دخالت «زهی ه»
 .10ه قضا سنشان د م م هن اب  ،هن ،هی ،لشن،رب تنس مادر خلیف میت ر ها
 .11ه مظالم نشستن «ثمل» قنرماد تنس مادر خلیف میت ر ها
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36.66
23.33

33.33

6.66
دخالت در عزل و
نصب ها

عدم حمایت از خلیفه
در موقعیت های
بحرانی

حمایت از درباریان

مشارکت در توطئه
های درباری

نمودار شماره .2هررسی فر، ،نی املکرد سیاسی زناد در س خ «غیرمتنقع»

هر،ساااس نمااند،ر فاانقو مشااارکت در تنطئ ا هااای درهاااری  33.33درن ا و یمایاات ،ز
درهاریاد  23.33درن و ا ت یمایت ،ز خلیف در منقعیت ه ر،نی  6.66درن و دخالت در
ا و نص ها  36.66درن و ،ز یجم املکرد سیاسی غیرمتنقاع زنااد ر ،شاامل مایشاند.
نتااایج نشاااد ماایده ا کمتاارین ساانم ،ز املکاارد غیرمتنقااعو ا ا ت یمایاات ،ز خلیف ا در
منقعیتهای ه ر،نی ،ست ها ترین سنم مرهنط ه دخالت در ا و نص هاست .اا و
زیر نشانگر فر، ،نی املکرد سیاسی زناد در د س خ متنقع غیرمتنقع ،ست.
جدول شمارة  .3فر، ،نی املکرد سیاسی زناد در هر یک ،ز گنن های منرد هررسی
سنخ

تعداد

درصد

متوقع

14

31.81

غیرمتوقع

30

68.18

میموع

44

100

نتییهگیری

ننع ش اسی املکرد سیاسی زناد در دستگاه خ فت اباسی ها ر یکاردی کمّایو ،ز ،ها ،ف
،ین پژ هش هند .در ،ین ر،ستاو ها تنا ه فره گ مردسا ر اصر اباسی کامرناگهاندد
نیشِ زناد در سیاستو زناد درهار ه ا ن،د نمای ه،ی ،ز زناد شاخصِ اصری ک ها آمنختن
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،ننو زدم ،ر،ن

نفن هر شخص خلیف و ه ننرس مستییم غیرمستییمو تن،د تأثیرگاذ،ری

هر تصمیماس یکنمتی ،منر سیاسی ر ،د،شت و گ ی ش ش ه منرد هررسای قار،ر گرفت ا .
،ین نتایجو هازگنک ا ة سانم سیاسای زنااد در هشات یانزه ،سات :یضانر در تصامیماس
سیاسیو نظیر مشنرسد،دد ه خلیف هاا  42.85درنا و ،ز یانزههاای پررناگتار مشاارکت
سیاسی زناد در س خِ متنقع ،ست دیگارو دخالات در اا و نصا هاا هاا  36.66درنا و
معرف سنم هیشتر زناد در س خ غیرمتنقع سیاسی ،ست .همچ ینو ها تنا ها اامعاة چنال
چنار منردی ،ز املکرد سیاسی زنادو در مجمنع چنارده منرد ها  31.81درن مرهانط ها
املکرد سیاسی متنقع سی منرد ها  68.18درن و مرهانط ها املکارد سیاسای غیرمتنقاع
،ست .ه اهر،ین نتایج نشاد میده املکرد غیرمتنقعِ زناد ،یان د ره در سیاساتو ها مر،تا
هیشتر ،ز املکرد متنقعِ سیاسیِ آناد ،ست.
منابع و مآخذ
 قرآن کرزم-

-

،هن ،ألثیرو ،هن،ل سن الی ( .)1385الکامل فی التارزخ .هیر س :د،ر نادر ا د،ر هیر س.

ُ
،هن ه نط و م م هن ابا  .)1934( ،مهذّب رحله ابـن بووطـه المسممة  ،تحفم
َ
ُ
النظةر فی غرائب األمصةر و عجةئمب األفمفةر ،تصا یَ ،یما ،لعان،مری هاک م ما
،یم ااد ،لمنلی هک، .لیاهره :وزارة المعارف العمومیه.

-

،هن تزری هردیو ینسف ( .)1351النیوم الزاهره فـی ملـوم مصـر و القـاهره.
قاهره :ز،رة الثقافة  ،رشاد ،لینمی، .لمؤسس ،لمصری ،لعام .

-

،هنانزیو ابا ،لریمن ( .)1412المنت م فی تـارزخ اممـم و الملـوم .هیار س:
د،ر،لکت

،لعلمی .

،هنخل دو ابا ،لریمن هان م ما ( .)1408العبـر و دزـوان المبتـد و الخبـر،...
تص یَِ خلیل ش اده .هیر س :د،ر،لفکر.

،هن یجر ،لعسی نیو ،یم هن الی ( .)1404تهذزب التهذزب .هیر س :د،ر،لفکر.
،هن ،لساای ،لبز ،دیو تاج،ل ین ،نج

(هیتا) .نساء الخلفا المسمی ،جهـات ائممـه

الخلفاء من الحرامر و اإلماء .قاهره :د،ر،لمعارف.
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-

،هن ،ل ی ییو م م هن طباطباو ( .)1418الفخری فی اآلداب السـلوانیه و الـدول

-

،هن ،لعبریو غریزنرینس هن هار د ( .)1992تارزخ مختصرالدول .هیر س :د،ر،لشرق.

ائسالمیه .هیر س :د،ر،لیلم ،لعرهی.

-

،هناماد ،ل بلیو اب ،ل ی هان ،یما ( .)1406شـذراتالـذهب فـی خبـار مـن

-

،هن ،لعمر،نیو م م هن الای ( .)1421اإلنباء فی تارزخ الخلفـاء، .لیااهره :د،ر،ففااق

-

ذهب .دمشق ا هیر س :د،ر ،هنکُیر.
،لعرهی .

،هن فرّ،ءو ،هی یعلی م ما هان ،ل ساین ( .)1427امحکـام السـلوانیه .هیار س ا لب ااد:
د،ر،لکت

،لعلمی .

-

،هن قتیب ،ل ی نریو اب  ،هن مسلم ( .)1410اإلمةم و السیةفه .هیر س :د،ر،ألضن،ء.

-

،هنکُیرو اماد ،ل ین ،هن،لف ،ء ( .)1407البداي و النهةي  .هیر س :د،ر،لفکر.

-

،هن ،لنردیو زین،ل ین امار ( .)1417تارزخ ابن الوردی .هیار س ا لب ااد :د،ر،لکتا

،لعلمی .

 ،نفنانیو الی هن یسین ( .)1410امغانی .هیر س ا لب اد :د،ر ،ییاء ،لتر، ،لعرهی.

هخاریو م م هن ،سماایل (هیتا) .صـحی بخـاری (بحاشـیه السـندی) .هیار س:
د،ر،لمعرف .

هلعمیو م م هن م م ( .)1373تارزخنامه طبری .تنر،د، :لبرز.

ت نخیو ،هن الی م سن هن الای ( .)1392نشـوار المحارـره و اخبـار المـذاکره.

هیر س :د،ر،لصادر.

-

ثعالبیو اب ،لملک هن م م (هیتا) .اإلعیاز و اإلزیاز .هیر س :د،رنع .

-

یافظ ،لمَ ّیو اماو،ل ین ( .)1418تهذزب الکمال فی سـماء الرجـال .هیار س ا

-

-

ان،دو مص فی ( .)1950سیدات البالط العباسی .هیر س :د،ر،لکشاف.
لب اد :مؤسس ،لرسال .

،ل بلیو ،هن اماد ( .)1406شذراتالذهب فی خبار من ذهب .دمشاق ا هیار س:
د،ر ،هنکُیر.

خن،ن میرو غیا ،ل ین ( .)1317دستورالوزرا ،تص یَ سعی نفیسی .تنر،د، :قباو.
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-

د رکنیمو ،میل ( .)1378خودکشی ،ترامة ناادر ساا رز،ده ،میاری .تنار،د، :نتشاار،س
د،نشگاه ا م طباطبایی.

،لذهبیو شم، ،ل ین م م ( .)1413تارزخاإلسالم و وفیات المشـاهیر و ائعـالم.
،لعرهی.

هیر س :د،ر،لکت

_____ ( .)1417سیر اعالم النبالء .هیر س ا لب اد :د،ر،لفکر.

،ل هستانی ،لمؤی ی یسین هن ساع و (هایتاا) .جـامع الحکازـات .تصا یَ الای،کبار

غفاری .تنر،د، :س میّ .
-

ݑ
دایرهالمعةرف علوم اجتماعی .تنر،د :کیناد.
سار خانیو هاقر (.)1376

،لصاهیو ه و هن م سان ( .)1990الوزراء و تحفه اممراء فـی تـارزخ الـوزراء.
هیر س ا لب اد :د،ر،لفکر ،ل

ی .

-

نف یو ن ح،ل ین خلیل هن ،یبک ( .)1411الوافی بالوفیات .هیر س :د،ر،لصادر.

-

غ ّ،لیو ،هن یاما ( .)1416التبرالمسبوم فـی نصـیحه الملـوم .هیار س ا لب ااد:

-

-

،ل بریو م م هن اریر ( .)1387تارزخ اممم و الملوم .هیر س :د،ر،لتر. ،

مؤسس ا ،ل ّین.
قرطبیو اری

هن سع ( .)1897صله التارزخ الوبری .لی د :هریل.

،لیف یو اماو ،لا ّین ( .)1371اِخبـار العلمـاء بابخبـار الحکمـاء .تنار،د، :نتشاار،س

د،نشگاه تنر،د.

،لکتبیو ،هن شاکر ( .)1951فوات الوفیات .قاهره :م بع ،لسعاده همصر.

،لما ردیو ،هن،ل سن ( .)1422امحکام السلوانیه و الوئزات الدّزنیه .هزا ،د :م بعا
،لمجمع ،لعلمی.

_____ ( .)1979قوانین الوزاره و سیاسهُ الملوم .هیر س ا لب اد :د،رُ،ل لیع .

-

مجلسیو م م هاقر( .)1410بحارائنوار الیامعه لدرر خبار ائممه ائطهار علیهم

-

مجننو ،لمؤلف ( .)1392العیون و الحدامق فـی خبـار الحقـامق .هزا ،د :م بعا

-

السالم .هیر س ا لب اد :مؤسس ،ل بع ،ل شر.
،ل عماد ا ،ل جف ،ألشرف.

،لمسعندیو ،هن ،ل سن الی هن یساین ( .)1409مروجالذهب و معادنالیوهر .قام:

د،ر،لنجره.
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-

_____ (هاایتااا) .التنبیــه و اإلشــرا  .تصا یَ ابا ، ،سااماایل ،لصااا ی، .لیاااهره:
د،ر،لصا ی.

،لمسکنی و ،یم هن م م ( .)1379تیارباممم و تعاقبالهمم ،تنر،د :سر ش.
نساییو َهناب ،لریمن (هیتا) .سنن نسامی .هیر س :د،ر،لمعرف .

نظات ،لملکو یسن هن الی ( .)1372سیرالملوم (سیاسـتنامـه) .تنار،د، :نتشاار،س
المی فره گی.

-

ناانیریو ،یم ا هاان اب ا ،لنهاب ( .)1404نهةيم األرب فممی فنممألد األدب .قاااهره، :لنیئ ا
،لمصری ،لعام للکتاب.

-

،لنم ا ،نیو م م ا هاان اب ا ،لملک ( .)1961تکملم التممةخیا الربممر  .هیاار س، :لم بع ا
،لکاثنلیکی .

،لیعینهیو ،یم هن ،هی یعینب (،هن ،ضَ) (هیتا) .تارزخ الیعقوبی .هیر س :د،ر نادر.
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