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  پژوهشي تاريخ اسالم–فصلنامه علمي 

  مدودهم، شماره چهارسال 
   54، شماره مسلسل 1392 تابستان

  
  

  ) ق334-232(پديده قهرمانگي در عصر عباسي 
  

  5/5/92: تاريخ تأييد    23/2/92 :تاريخ دريافت

  ∗∗زهرا اميري ∗عباس احمدوند
ام خالفـت  ، به ويژه در ايـ ) ق334 ـ   232(در عصر دوم خالفت عباسي     

. شـويم  رو مـي  اي بـه نـام قهرمـانگي روبـه     با پديـده )  ق320 ـ  295(مقتدر باهللا 
قهرمانه عنوان زناني بود كه واسطه حرم با دربار خلفا بودند و بسته به توانايي و                

سلطه تركان بـر امـور خالفـت،        . شد  نفوذشان وظايف مختلفي به آنان محول مي      
 و كشمكش بر سر قدرت باعث گرديـد  ماهيت فردي و ضعف روز افزون مقتدر   

هـاي مختلـف      گيري از اين شرايط بـه اعمـال نفـوذ در عرصـه              ها با بهره    قهرمانه
آنان در امور مختلف خالفت، چون عـزل و نـصب           . سياسي و اجتماعي بپردازند   

كردند و صـاحب مناصـب حـساس و           وزرا، اميران و فرماندهان سپاه دخالت مي      
ايـن مقالـه بـا      . باني افراد برجسته شـدند       و زندان  ، خزانه داري  ءمهمي چون قضا  

هاي معروف عـصر خليفـه مقتـدر        بررسي اين پديده و معرفي تعدادي از قهرمانه       
  .پردازد  سياست مية به مسئله حضور زنان در عرص،باهللا
  .ام موسي، ثمال، زيدانمقتدر باهللا،  پديده قهرمانگي، :هاي كليدي واژه

                                           
 .استاديار دانشگاه شهيد بهشتي ∗

 .رشد تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه زنجاناكارشناس  ∗∗
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  مقدمه
هـايي چـون      تاريخ به وسيله مردان و درباره فعاليت آنان در موضـوع          ها،    در بيشتر زمان  

به اين خاطر، به طور معمـول در وقـايع تـاريخي يـا     . شد جنگ، دولت و سياست نوشته مي   
 جنـسي، ماننـد     قـالبي هـاي     اسمي از زنان نيست و يا اگر يادي شده باشد بيشتر در نقـش             

شوند و حضور و دخالت آنـان در تـاريخ            مادر، دختر و معشوقه به تصوير كشيده مي        ،همسر
هاي زيـاد، حـضور و        در صورتي كه زنان توانستند با وجود سرسختي       . شود  ناديده گرفته مي  

آوردهاي   ها نشان دهند، بيشتر منابع تاريخي، دست        ها و دولت    خالقيت خود را در طول قرن     
ابع از حضور زنان در طـول  در صورتي كه اگر من   . اند  اند يا ناديده گرفته     آنان را تحريف كرده   

  .شد گفتند نقش اساسي آنان نشان داده مي تاريخ سخن مي
خواهـد نـشان دهـد كـه زن در تـاريخ              موضوع اين مقاله بيانگر تاريخ زنان است و مي        

گـذار    جويي نبوده است بلكه در پشت پرده سياست، بنيـان           اي براي لذت    سياسي فقط وسيله  
 زناني با عنوان قهرمانه هستند      ،اي از اين امر     نمونه. ستحوادث و وقايع بسيار مهمي شده ا      

گـذار وقـايع بـسياري        كه در خالفت اسالمي به خصوص دوره دوم خالفت عباسي، بنيـان           
  .شدند

  
  معناي لغوي و اصطالحي قهرمانه. 1

 كه معـرب آن بـه صـورت كهـرم     قهرمانه، مؤنث قهرمان، برگرفته از ريشه قهرم است    
پهلـوان و    2 واژه قهرمان معـاني متعـددي ماننـد وكيـل و خزانـه دار،              براي 1.شودنوشته مي 

 بيـشتر   5.انـد    و كـدبانوي دربـار آورده      4مدير، سرپرسـت، پيـشكار     3دالور، نگهبان و محافط،   
دانند از جمله اين افـراد   لغويان و مورخان قديم و جديد، واژه قهرمانه را فارسي و معرب مي            

اهللا   ميـرزا حبيـب   و   9مقريـزي  8ابـن ميـثم بحرانـي،       7،يبويهدينوري، س  6اثير،  توان به ابن    مي
  .داند  اصل اين واژه را يوناني مي11تنها تنوخي.  اشاره كرد10البالغه خويي شارح نهج

معـاني متعـددي ماننـد      خـورد و      معناي اصطالحي قهرمانه نيز، تنوع به چـشم مـي         در  
كـسي   13،ندن نامه به خليفه بـود اش رسا   وزير دربار كه وظيفه    12دار مسائل دارالخالفه،    عهده
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 14به خاطر قدرت و عزتش، مسلط و محافظ زيردستانش است و قـائم بـه امـور مـردان    كه  
ه معنايي مشخص براي اين اصطالح با دشـواري         ئ از اين رو، ارا    .درباره آن آورده شده است    

هـا بـه     آراي گونـاگوني در ايـن زمينـه آورده و تن           ،به ويژه آن كه نويسندگان    . رو است   روبه
  .اند اي كوتاه بسنده كرده اشاره

: تـوان از آن داد عبـارت اسـت از           با توجه به تعاريف بيان شده، تعريـف كلـي كـه مـي             
قهرمانه، عنوان زناني بود كه واسطه حرم با دربار خلفا بودند و وظايف مختلفـي بـه آنـان               «

ر نـزد خليفـه و      اين وظايف بسته به توانايي و يا ميزان محبوبيـت ايـشان د            . شد  محول مي 
نكته قابل توجه اين است كه اصطالح قهرمان را بـراي مـردان و اصـطالح                . »مادرش بود 

جا كه زنان قهرمانه، اهميت و نقش بيـشتري           از آن . اند  برده  قهرمانه را براي زنان به كار مي      
  .شود به آنان پرداخته شود اند در اين مقاله سعي مي داشته

گيري حضرت    خسرو پرويز به باذان حاكم يمن براي دست       ابن سعد در نقل جريان نامه       

زار جا اصطالح قهرمان، بـه معنـاي كـارگ           در اين  15.برد   اين واژه را به كار مي      ،6رسول
عناويني نزديك بـه ايـن عنـوان        )  م 631( عصر ساساني    در ايران . مورد اعتماد حاكم است   

كـار و     كارفرمـا، پـيش   وجود داشته، عناويني چون رئـيس خـدمتكاران، رئـيس تـشريفات،             
كار يا كارفرما كه مـديريت كـاخ شـاهي و خدمـه را          در اين ميان پيش    16سرپرست حرمسرا 

  .برعهده داشته است با عنوان قهرمان و قهرمانه بسيار نزديك است

 7 اميرالمؤمنين حضرت علـي    البالغه،  نهجدر ميان متون اسالمي در نامه سي و يك          

  : فرمايند  مي7در وصيت به فرزندش امام حسن
كاري كه برتر از توانايي زن است به او وامگذار كه زن گل بهاري است نـه                 

  17.قهرمانه
شود كه بـر حـسب سـياق جملـه، بايـد        دو كلمه به كار برده مي 7در كالم امام علي   

 آن دو كلمه را در محل تضاد به كار        7داراي معنايي متباين يا متضاد باشند؛ زيرا حضرت       
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كه كلمه قهرمانه به آن اشاره دارد بايد بـرعكس چيـزي باشـد كـه                   چيزي بنابراين،. برد  مي
كنـد،    هايي كه بهـشت را توصـيف مـي          در قرآن كريم و آيه    . كلمه ريحانه به آن اشاره دارد     

  :كلمه ريحان به كار برده شده است، مانند
  18.پس اگر او از مقربان باشد، در روح و ريحان و بهشت پرنعمت است

بنـابراين  .  كالم الهي به معناي رحمتي پـس از رحمتـي ديگـر اسـت              روح و ريحان در   

آورد تا موقعيت و نقش زن را در زندگي روشـن سـازد و                 اين معنا را به استعاره مي      7امام
جا كـه او را گـل بهـاري ناميـد، پـس               از آن . كند  ها توصيف مي    ترين وصف   زن را به زيبنده   

ند دارا باشد اما قهرمـان كـسي اسـت كـه            توا   بهاري مي  يلگشامل تمام اوصافي است كه      
شود و اسالم زن را به انجام كارهاي سخت مكلـف             مكلف به انجام كارها و اجراي آنها مي       

  .نكرده است

هايي است كه مـافوق        خواهان معاف كردن زنان از مشقت و تحمل مسئوليت         7امام
ينـده، بـه وقـت و       سـازي نـسل آ      قدرت آنان است؛ چرا كه واجبات خانواده، تربيت و آمـاده          

بنابراين، مردان حق ندارند زنان را به انجام تكـاليفي كـه خـارج از               . تالش فراوان نياز دارد   
  .هايش واگذار كنند  از تواناييبيشقلمرو تكاليف آنان است، وادارند و به زن كاري 

  
  منصب قهرمانه. 2

 بـن  جـز يـك نمونـه، آن هـم در زمـان هـشام      )  ق132 ـ  40(در سراسر عصر اموي 
 سخني از كاربرد 19 عبيد داشت، بنكه قهرماني به نام سليمان)  ق125 ـ  105(عبدالملك 

، زنان قهرمانـه بـه سـبب    ) ق232 ـ  132(در عصر اول عباسي . قهرمان و قهرمانه نيست
هاي مختلف  گيري در زمينه شرايط و موقعيت سياسي و اداري، فاقد قدرت دخالت و تصميم         

در دربـار   . هايي وجود داشـتند     ها و قهرمانه    حال در اين عصر قهرمان    با اين   . بودندحكومتي  
چنـين در ايـام حكومـت      هـم 20.قهرماني به نام واضـح بـود  )  ق169 ـ  158(خليفه مهدي 
شـود،   يكي از كنيزان او داراي عنوان قهرمانه مي 21، هيالنه) ق193 ـ  170(هارون الرشيد 
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  22.ار غمگين شد و از خوردن امتناع كردكه خليفه در مرگ اين قهرمانه، بسي به طوري
، روي كـار آمـدن خلفـاي ضـعيف و     ) ق334 ـ  232(هاي عصر دوم عباسي  از ويژگي

اراده، سلطه و نفوذ تركان بر دستگاه خالفت عباسي، كنـار نهـادن تـدريجي ايرانيـان از          بي
رش رشـوه و    دخالت در امور اداري و نظامي، دخالت سپاهيان و سربازان در اداره امور، گست             

 با توسعه روز افزون اقتدار نظـامي تركـان و           .مصادره اموال كارمندان بزرگ حكومتي است     
 ايــشان در امــور ديــواني، ســازمان اداري و تــشكيالت دولــت عباســي بــه شــدت  دخالــت
اين دگرگوني از حكومت عربـي بـه حكومـت تركـي، نمـودي از               . خوش اختالل شد    دست

كـرد و بـه ضـعف قـدرت            خالفت، آن را احساس مـي      هاي مهم   تحولي بود كه همه بخش    
  .خليفه و در نهايت به فروپاشي آن منجر شد

خلفاي ناتوان كه از تأمين مخارج عيش و نوش خود و سير كـردن و خـشنود سـاختن                   
كردند، مناصـب     تركان آزمند بازمانده بودند، اموال و دارايي كارگزاران و وزرا را مصادره مي            

نهادنـد و كـساني متـولي ايـن مناصـب حـساس          ريد و فروش مي   حكومتي را در معرض خ    
. انديـشيدند   المال و مصادره اموال مردم نمي       شدند كه جز به اندوختن ثروت و تاراج بيت          مي

بيشتر وزرا و كارگزاران دولت به جاي آن كه حامي و پشتيبان خالفت باشند موجب خطر و             
  .رفتظمت ديرينه آل عباس را برباد بدين ترتيب اقتدار و ع. شدند مايه تهديد آن مي

.  از بدنه خالفت جـدا شـدند      شكل گرفته و   هاي مستقلي   به سبب تشديد خطر، حكومت    
 برخي از منـاطق فـارس و      و در نتيجه، وسعت حكومت عباسيان كاهش يافت و فقط عراق         

. در اين مناطق نيز ناآرامي و آشـوب سـايه گـسترانيده بـود             . اهواز در دست خلفا باقي ماند     
هـاي زيـادي برپـا        مردم از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در فشار بودنـد و شـورش             

ايـن عوامـل    . زد  ها دامـن مـي      هاي فكري و عقيدتي نيز به اين شورش         درگيري. كردند  مي
 ـ  298(ها در اين عصر، به خصوص در ايام خالفـت مقتـدرباهللا    سبب شده بود كه قهرمانه

هاي سياسي، اداري و نظـامي در صـدد كـسب             چون ساير مقام   افزايش يابند و هم   )  ق 320
  .آوري ثروت باشند و از هر موقعيتي براي رسيدن به مقاصد خود استفاده كنند قدرت و جمع

هـا از ميـان چـه افـراد يـا             آنها اين اسـت كـه         يكي از مباحث مهم مربوط به قهرمانه      
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لزم پيمودن مراحلي بوده اسـت يـا        شدند؟ آيا رسيدن به اين مقام، مست        طبقاتي برگزيده مي  
جايگـاه اجتمـاعي ايـشان      و  خير؟ چنان كه تعيين وظايف تك تك آنان، وضعيت معيشتي           

در شرح داستان يكـي      23 نوشته تنوخي  ةنشوار المحاضر در كتاب   . شود  بسيار مهم تلقي مي   

اخ را ها آمده است كه او در ابتدا كنيزي ساده بود و حـق رفـتن بـه بيـرون از كـ         از قهرمانه 
بنـابراين،  . او بسيار مشتاق به بيرون رفتن از كاخ بود تا زندگي مردم عادي را ببيند              . نداشت

تالش زيادي كرد تا به قهرمانگي رسيد و مسئول خريـد مايحتـاج كـاخ ام المقتـدر، مـادر                    
نمونـه ديگـر،    . كـرد   مقتدرباهللا خليفه عباسي شد و نقش واسطه تجاري را براي او ايفا مـي             

و  25ولدي  كه از خدمتكاري به قهرمانگي، ام      24او كنيزي رومي بود   . تدر عباسي است  مادر مق 
او در ابتـدا    . توان به قهرمانه نظـم اشـاره كـرد          چنين، مي   هم. سپس مادر خليفه بودن رسيد    

بعد از مدتي با نـشان دادن توانـايي و          . المقتدر شد   كنيزي بيش نبود سپس از خدمتكاران ام      
  26.المقتدر قرار گرفت و عنوان قهرمانه يافت و از خاصان او شد لياقت، مورد توجه ام

شود كه رسيدن به قهرمانگي داراي سلسله مراتب خاصي           ها مشخص مي    در اين روايت  
با مطالعـه زنـدگي     . توانست قهرمانه شود    بوده است كه پس از طي آن مراحل، شخص مي         

هر چند مـواردي وجـود   . زان بودندبينيم كه بيشتر آنان از ميان كني هاي معروف مي   قهرمانه
هـاي    اند و شايد اين امر به خاطر موقعيت اجتماعي پـايين و محـدوديت               دارد كه كنيز نبوده   

كردنـد تـا بـا نـشان          شد و آنان تمام سعي خود را مي         بسياري بود كه بر كنيزان تحميل مي      
  .رمانگي دست يابنددادن توانايي و استعدادهاي خود آزاد شوند و به جايگاه بهتري مانند قه

با توجه به تعريف اصطالحي قهرمانه، قهرمانه به واسطه حرمسرا بـا دارالخالفـه گفتـه               
شد اما در عصر دوم عباسي به دليل شخصيت ضعيف خلفا و اوضـاع آشـفته حكومـت،                    مي

دار مناصـب ديگـري       آنان پا را از وظايف خود فراتر نهادند و عالوه بر وظيفه اصلي، عهـده              
 لطف و توجـه خليفـه يـا    تنها به دليلاي    قهرمانه كه در مواردي  بته بايد اشاره كرد     ال. شدند

نمونـه آن   . شـد گماشـته مـي    بدون توجه به توانايي يا تجربه وي به هر منصبي            ومادرش  
  28. نشست27 رصافهءالمقتدر بر منصب قضا مال است كه با حمايت امقهرمانه ثُ
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مدند؛ يعني بعد از فوت، عزل و بركنـاري يكـي از   آ ها به دنبال هم روي كار مي        قهرمانه
 پس از مرگ قهرمانـه فاطمـه در سـال           ،به عنوان مثال  . گرفت  آنان، ديگري جاي او را مي     

 و يا بعد از عزل و بركنـاري ام موسـي، ثُمـال قهرمانـه                29موسي جانشين او شد      ق، ام  299
ر قـصور و دربـار وزرا و    قهرمانگي مخصوص خلفا و دربار آنها نبـود، بلكـه د        30.دربار گشت 

اي مخـصوص     المقتـدر بـراي خـود قهرمانـه         براي نمونه، ام  . امرا نيز چنين عنواني رايج بود     
بـن فـرات،      و وزيـر علـي     31داشت كه حسابدار و مسئول دخل و خرج امالك وسيعش بـود           

  .كلثوم داشت اي به نام ام قهرمانه
اتبي چـون انتخـاب، نـصب،       هاي اداري داراي سلسله مر      چون ساير مقام    قهرمانگي هم 

قهرمانـه بـانوان    (عزل و داشتن حقوق بود و داراي ديواني مخصوص به نام ديوان الحـرم               
دار شـوند،     توانستند مناصـب حكـومتي را عهـده         چون ديگر مقامات، مي     آنان هم . بود) دربار

كـه مـورد مؤاخـذه        عزل و نصب كنند، دستور دهند و براي خود كاتب داشته باشند و چنان             
هـا بـا اسـتفاده از      قهرمانـه .گرديدنـد  شد و زنداني مـي      گرفتند، اموالشان مصادر مي     قرار مي 

موقعيت اجتماعي، نفوذ و تأثيري كه در دستگاه خالفت داشتند، زندگي راحت و پرتجملـي               
هـايي   هاي خليفه و اطرافيانش به آنـان و رشـوه     بذل و بخشش  . كردند  براي خود فراهم مي   
  .شد گرفتند سبب ثروتمندي آنان مي يكه به علل مختلف م

كردند   دادند، به باالترين مقامات منصوب مي       آنان اطرافيانشان را تحت حمايت قرار مي      
اي از آن احمد بن عباس، برادر ام موسي           نمونه. كوشيدند  مند شدن ايشان مي     و براي ثروت  

خـال، بـرادر    چنـين غريـب ال      هـم  32.است كه چندين بار به حمايت خواهرش، امير حج شد         
آنان امالك زيادي را در اقطـاع داشـتند و           33.المقتدر يكي از افراد با نفوذ عصر مقتدر بود          ام

موسي، دو    نقل شده است كه به دنبال عزل قهرمانه ام        . ساليانه، هزاران دينار درآمدشان بود    
هـاي     بـاغ  هاي آنان در بهترين نقاط بغداد و در ميـان           خانه 34.ميليون دينار از او مصادره شد     

چـون    منـد و هـم      ها بـسيار ثـروت      دهند قهرمانه   اين موارد نشان مي    35.شد  بزرگ ساخته مي  
توان گفـت     با اين وجود، به طور قطعي نمي      . اند  مقامات برتر آن زمان، زندگي مرفهي داشته      

شـده    چون ساير مقامات اداري، يك نوع مقـام و منـصب محـسوب مـي                كه قهرمانگي هم  
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 ،موسـي    ام  دهند بـه جـز قهرمانـه        كته نيز اشاره كرد كه منابع نشان مي       بايد به اين ن   . است
  .ها از ميان كنيزان بودند ساير قهرمانه

  
  هاي معروف قهرمانه. 3
  ) ق310 ـ 299(موسي   ام قهرمانه. 1ـ 3

 او در   36.موسـي هاشـميه بـود       ر نفوذ در زمان خالفت مقتدر، قهرمانـه ام        پيكي از زنان    
او دختـر عبـاس بـن        37.رق شدن فاطمه قهرمانـه، جانـشين او شـد          ق، بعد از غ    299سال  

هـاي    وظيفه ايـن قهرمانـه، رسـاندن نامـه        . سليمان بن محمد بن ابراهيم، امام عباسي بود       
او پـس از مـدتي نفـوذ در دربـار، پـا را از                38.خليفه و مادرش به وزرا و از وزرا به آنان بـود           

ريزي امور با وزرا و فرمانـدهان مـشاركت           برنامهاختيارش فراتر نهاد تا جايي كه در تدبير و          
او با مداخله زياد در سياست حكومت، به شخص صاحب نفـوذي تبـديل شـد و در     . كرد  مي

 اين بدون شك علو منزلت، قدرت، نفود تأثير او بر       39.شد  راه به سوي كاخ بر اسب سوار مي       
يادي در اداره امـور خالفـت       پس او داراي قدرت ز    . رساند  المقتدر و مردان حكومتي را مي       ام

  40.»اي مسلط در هر چيزي از عزل، نصب، رد و قبول شد قهرمانه«جا كه او  بود تا آن
هـايش    كرد و آنان را به انجـام و اجـراي خواسـته             موسي به وزرا اعتراض مي      قهرمانه ام 

 ايـن . كـرد    آنان را عزل، حبس و يا امالكشان را مصادره مـي           و در مواردي   .كرد  مجبور مي 
اختالف شـديدي كـه بـين او و ابـن           . اتفاق افتاد  41بن فرات   چيزي بود كه براي وزير، علي     

موسـي، وزارت عبيـداهللا       زيرا ام  42؛فرات پيش آمد، يكي از داليل عزل وزير از منصبش بود          
موسـي، ابـن فـرات را ضـرب و شـتم كـرد و               خود ام  44.را در سر داشت    43بن يحيي خاقاني  

وقتي شـكنجه ابـن      45.ي و شكنجه كنند و با او به نرمي رفتار نكنند          دستور داد تا او را زندان     
  :كرد فرات شدت يافت، عاجزانه از ام موسي طلب عفو كرد در حالي كه التماس مي

هـايم    اين جزاي من از توست و حق خدمت       ! موسي مرا بكش؟ مرا بكش      اي ام 
  46.به تو
آنـان  . داد  ختلـف دربـار را مـي      ها، به آنان مجال اعمال قدرت در امور م          فعاليت قهرمانه 
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در طـول وزارت ابـوعلي خاقـاني        . هاي مطمئن براي كسب قدرت دربـار شـدند          يكي از راه  
فرستادند و  موسي براي مقتدر نامه مي ، افراد متقلب و مختلفي از طريق ام) ق313 ـ  312(

غـل نفـوذ   ب براي نمونه، وقتي ابوالحسن بن ابـي     . كردندميدادند و درخواست مقام       وعده مي 
موسي را ديد نه تنها به او نزديك شد، بلكه مال خوبي را به او بخـشيد و از                     زياد قهرمانه ام  

 47.او خواست برادرش ابوالحسين را كـه بـه اصـفهان تبعيـد شـده بـود بـه وزارت برسـاند                     

ابوالحسن، در اين حين به برادرش، ابوالحسين نامه نوشت و از او خواست هـر چـه زودتـر                   
موسي نيز بـه دنبـال        ابوبكر، برادر ام  .  به منصب وزارت در پايتخت حاضر شود       براي رسيدن 

نمودند و برخي سرداران بغـداد از او   برخي در راه، او را به وزيري خطاب مي  . او فرستاده شد  
  48.استقبال كردند

ابوعلي خاقاني وزير، با شنيدن خبر به نزد مقتدر رفت و او را از موضـوع بـاخبر نمـود و           
خليفه، او را نه تنها دلداري داد بلكه دستور داد هر دو برادر را دستگير               . به گاليه كرد  شروع  
ترسـيد   موسي جرأت اين كار را نداشت؛ زيرا مي  اما وزير از ترس و غضب قهرمانه ام  49كنند

هـاي اصـفهان      پس، ابوالحسين را مأمور خراج زمين     . اي ديگر كند    قهرمانه بر ضد او توطئه    
بـا ايـن كـه       52.منصوب كرد  51و مبارك  50 ابوالحسن را به عنوان عامل صلح      كرد و برادرش  

موسي عامل روي كار آمدن ابوعلي خاقاني بود اما وقتي ابي بغل، رشوه بيشتري براي به                  ام
 كارآوردن برادر ابي بغـل بـر         دهد، در صدد عزل او و روي        وزارت رساندن برادرش به او مي     

داد   هر كس مبلغ بيشتري مي    .  و مبلغ رشوه دريافتي بود     چه اهميت داشت مقدار     آن. آيد  مي
نكتـه قابـل تأكيـد در       . شد و كارداني و تجربه، مالك و معياري براي وزارت نبـود             وزير مي 

اي اسـت كـه منـصب حـساسي چـون وزارت را در                جا، اشاره به قدرت و نفوذ قهرمانـه         اين
  .گذارد معرض خريد و فروش مي

 رفت تا   53موسي به نزد وزير علي بن عيسي         هنگامي كه ام    ق، 304در آخر ذيقعده سال     
چه براي حرم و امور مربوط به آن بـه مناسـبت عيـد قربـان الزم بـود، صـحبت                       درباره آن 

المه، حاجبش به قهرمانه اجازه مالقات با او را نداد          س.  وزير در اين حين خوابيده بود      54،كند
موسـي     در وقت ديگري مراجعه كند ولـي ام        موسي خواست منتظر باشد و يا       و مؤدبانه از ام   
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بن عيسي از آمدن او باخبر شد، سعي كـرد            وقتي علي  55.با عصبانيت خانه وزير را ترك كرد      
 ام موسي 56.فايده بود و نتوانست كاري كند       به هر وسيله، رضايتش را به دست آورد ولي بي         

هاي زيادي دربـاره وزيـر        او دروغ . به نزد مقتدر و مادرش سيده رفت و شروع به گاليه كرد           
مقتدر به خـاطر رضـايت و خـشنودي         . گفت و از آن دو خواست تا او را عزل و بركنار كنند            

با ايـن كـه او وزيـري كـاردان و بـا         57.اش، دستور عزل و زنداني كردن وزير را داد          قهرمانه
تدبير بود ولي مقتدر به خاطر سوء تفاهمي كوچـك و تنهـا بـه خـاطر راضـي نگهداشـتن                     

  .نصيب كرد هاي او بي موسي، خالفت را در استفاده از تجربه  ام هرمانهق
شد، بلكه او در تعيـين اميـر     موسي، فقط محدود به امور سياست و وزارت نمي          دخالت ام 

 58.او توانست چندين بار برادرش، احمد بن عباس را امير حج كنـد            . كرد  حج هم دخالت مي   

توانستند با كسي به حج بروند، مگر اين كه           ها نمي   ههاي آن زمان اين بود كه جاري        از عادت 
موسي بدون هيچ مخالفتي توانست با      ام. از طبقه اشراف، رئيس طالبيان و يا عباسيان باشند        

  59.اش برسد برادرش احمد بن عباس همراه مردم به حج رود و به خواسته
موسـي،    مانـه ام  شـود قهر    گفته مي .  ق، خليفه مقتدر باهللا سخت بيمار شد       310در سال   

اين موضوع  . اي به نزد يكي از كسان وي فرستاد و از تصدي خالفت با او سخن گفت                 نامه
موسـي، خـواهرش ام محمـد و          بنابراين ام . بر خليفه، مادرش و همه خواص وي آشكار شد        

 در روايتي   60.هاي آنان مصادره شد     برادرش احمد بن عباس دستگير شدند و اموال و سپرده         
موسي در جشن ازدواج دختـر بـرادرش بـا ابوالعبـاس احمـد بـن                  است، چون ام  ديگر آمده   

روي كرد، دشمنانش توانستند در نزد        اسحاق المتوكل علي اهللا، هزينه بسيار كرده بود زياده        
مقتدر و مادرش وانمود كنند كه او براي بيرون آوردن خالفت از دست مقتدر و دادن آن به                  

  61.كند و با اين توطئه، او را سرنگون كردند ش تالش مين متوكل، فرزند دختر برادربا
دلـي و   موسي، خواهر او و برادرش به ثمال قهرمانه سپرده شدند كه به سنگ       بنابراين ام 

ثُمال از آنان، دارايي فراوان، جواهر، پوشاك، پرده، فرش         . روي در شكنجه معروف بود      زياده
ديـوان مقبوضـات    «يواني جديـد بـه نـام        بن عيسي د    جا كه علي    و عطر بسيار گرفت تا آن     

موســي، اقــوام او و  هــاي ام ايجــاد كــرد كــه در آن امــوال و ملــك» موســي و اســبابش ام



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 54، شماره مسلسل 1392شماره دوم، تابستان  چهاردهم،          سال 

 

 
 
 
 

99

 گفتـه   . دبيري براي بازرسي اين ديـوان منـصوب شـد          ،چنين  هم. كارمندانش ثبت شده بود   
 وقتـي مبلـغ مـصادره از يـك شـخص،            62.شود يك ميليون دينار از وي مصادره كردند         مي
هـاي مـصادره شـده، احـداث          ار باال بود، ديواني خاص جهت اداره آن امـوال و دارايـي            بسي
هاي بزرگ خالفت عباسي به پايـان   بدين ترتيب زندگي سياسي يكي از قهرمانه      . گرديد  مي

او با وجود جايگاه و نفوذ سياسي و اجتماعي كه در دستگاه خالفت داشـت نـه تنهـا                   . رسيد
مالك فراواني كه از طريق رشـوه و فـروش مـشاغل حكـومتي              زنداني شد، بلكه اموال و ا     
  63. ق وفات يافت327االول سال  او سرانجام در ربيع. جمع كرده بود، از دست داد

  
  ) ق317 ـ 310(قهرمانه ثُمال . 2ـ 3

در ابتدا او قهرمانـه احمـد        64.موسي، قهرمانه دربار شد      ق، به جاي ام    310ثمال در سال    
شـد،   كاران و كنيزان خـشمگين مـي   دلف از خدمت هرگاه ابي. دلف بود بن عبدالعزيز بن ابي   
با وجود   65.دلي و افراط در شكنجه معروف بود        سپرد؛ چرا كه او به سنگ       آنان را به ثمال مي    

المقتـدر     به دست زنان، قهرمانه ثُمال با حمايـت ام         ءمخالفت شديد فقها در تصدي امر قضا      
ـ         بـه شـكايت مـردم از حاكمـان و           66ا در هـر جمعـه     بر ديوان مظالم رصافه منصوب شـد ت

 را اين كـار مردم  68.كردند قاضيان، فقها و اعيان به او مراجعه مي   67.كارگزاران رسيدگي كند  
دانـستند و از او        به او زشـت مـي      قضاءالمقتدر را در واگذار كردن امر         قبول نداشتند و كار ام    

تداي كار نتوانست اين مأموريـت را بـه         به خصوص زماني كه ثُمال در اب       69.گرفتند  ايراد مي 
الحـسن بـن اشـناني را بـه كمـك او              المقتدر مجبور شد قاضـي ابـي        خوبي انجام دهد و ام    

المقتدر به كار گرفـت، دليـل و          شايد عدم پذيرش و استمرار سنت و روشي كه ام          70.بفرستد
چنـد ايـن    برهاني واضح و روشن بر عدم موافقت با او از نظر شرعي و عرفـي باشـد، هـر                    

نمـود و آنهـا را ثبـت         ها رسـيدگي مـي      داد و به شكايت     قاضي كارها را به درستي انجام مي      
  71.كرد مي

 را در دسـت     قضاءهاي دربار خالفت، منصب حساس        اين چنين بود كه يكي از قهرمانه      
او در ابتداي كار با موانع و مشكالتي مواجه شـد           . گرفت و نخستين قاضي زن مسلمان شد      
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كردند، ولي چيزي نگذشت كـه بـا حكـم او             م او را قبول نداشتند و انكارش مي       و حتي مرد  
شدند؛ چرا كه افراد مظلوم توانستند به حق خود برسـند و از آنـان رفـع     خوشحال و شاد مي 

هـاي    اي از نـشانه      براي ثُمال، نـشانه    قضاءمسعودي معتقد است برعهده گرفتن      . ظلم شود 
  :نويسد در اين باره مياو . مقتدر باهللا استسقوط خالفت عباسي در عصر خليفه 

زنان بر منسك و تدبير امور تسلط يافتند تا جايي كه مادرش، ثُمال قهرمانه               
  72.نشاند را در مجالس قضا، براي دادن رأي و نظر خواص و عوام مي

شد، بلكه به      ختم نمي  قضاءافزود، فقط به      چه به موقعيت و جايگاه ثُمال قهرمانه مي         آن
جا كه حكـم در       از آن . هاي مردم بر ضد مأموران ارشد مملكت نيز اختصاص داشت           يتشكا

ها، وابسته به نظر و امضاي فقها نبود، بنابراين صاحب شـكايت، آزادي بيـشتري از                  شكايت
. ، ريشه در منافع او داشت     قضاءالمقتدر در امر       دخالت ام  73.قاضي هنگام صدور حكم داشت    

هـاي     نداشتند و خواسـته    قضاءنشاند كه تجربه چنداني در امر         د مي او افرادي را بر اين مسن     
المقتـدر     ام  منفعت طلبي و مال دوستي    . كردند  مخالف شرع و دين او را به راحتي اجابت مي         

خواست اموال و امالك اوقافي را آزاد كنند تـا بـه راحتـي                به جايي رسيد كه از قاضيان مي      
  .كرد كردند آنان را عزل مي  ميمالك آنها شود و اگر با او مخالفتي

داد اقـدامات خاصـي       المقتدر به قاضيان دسـتور مـي         گاهي ام  ،چه بيان شد    عالوه بر آن  
او از قاضي احمد بن اسحاق بن بهلول خواسـت          . انجام دهند كه مخالف با شرع و دين بود        

 امـا قاضـي نـه تنهـا مخالفـت كـرد و از               74تا وقفي را حالل كند تا بتواند آن را خرج كنـد           
  : بلكه گفت،تهديدش نترسيد

  .كنم گاه، آن را از وقف خارج نمي اين اموال مسلمانان است و من هيچ
مقتـدر، بـراي     75.المقتدر او را عزل كرد و كس ديگري را به جـاي او نـشاند                بنابراين ام 

در . در او نفـوذ زيـادي داشـت   ثمال  سبب  قهرمانه ثُمال احترام زيادي قائل بود و به همين          
 وقتي نصر حاجب جايگاه او را در نزد خليفه ديـد، نظـرش را جلـب كـرد تـا                     . ق 313سال  

ايـن دو بـا هـم بـه توافـق           . درباره عزل عبيداهللا بن محمد خاقاني وزير با او همكاري كند          
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، ثُمـال . رسيدند و درباره كسي كه به جاي او شايسته وزارت باشد بـا هـم مـشورت كردنـد     
بنـابراين،  . المقتدر بود و نـصر، او را قبـول داشـت     را معرفي كرد كه دبير ام  76احمد خصيبي 

هنگـامي كـه    . اتهاماتي را به وزير خاقاني وارد كردند و مقتدر را به عزل او تحريك نمودند              
المقتـدر   وقتـي ام  77.به وزارت رسيد) ق314 ـ  313: وزارت(خاقاني وزير عزل شد، خصيبي 

ه كارهاي وزارت مشغول است از قهرمانه ثمـال خواسـت كـاتبي را بـراي او                 ديد خصيبي ب  
ثمال، عبـدالرحمن بـن محمـد بـن         . انتخاب كند كه به امالك و امور مربوط به آن بپردازد          

 317اين قهرمانه در اواخر سـال        78.المقتدر را برعهده گرفت     سهل را برگزيد و او كارهاي ام      
  79. جاي گذاشتق وفات يافت و اموال زيادي را بر

  
  قهرمانه زيدان. 3ـ 3

زيدان نام زن پر نفوذ ديگري در عهد خالفت مقتدر باهللا است كه بسيار مـورد اعتمـاد                  
خليفه بود تا جايي كه در دار الخالفـه بـراي او خانـه مخـصوصي، معـروف بـه دار زيـدان          

حب نفوذي چون    او زندانبان بود و زندان او جايگاه افراد برجسته و صا           80.اختصاص داده بود  
متأسـفانه منـابع، اطالعـات قابـل تـوجهي دربـاره بخـش               81.وزرا، امرا و فرمانروايـان بـود      

آيد كـه   با اين همه از شواهد و قراين بر مي. كنند خصوصي زندگي قهرمانه زيدان ارائه نمي   
المقتدر را با نشان دادن وفاداري به خود جلـب كـرده              وي رضايت خليفه مقتدر و مادرش ام      

  82.دار خليفه بود او عالوه بر زندانباني، خزانه. بود
از ايـن رو،  . كـرد  خواست بايد از طريـق مالزمـانش اقـدام مـي       هر چيزي كه خليفه مي    

ها با مردان صاحب نفوذ خالفت، رابطه مستحكمي داشتند و نقـش رابـط خليفـه و              قهرمانه
ان، به او ايـن فرصـت را        زنداني شدن مقامات برجسته در نزد زيد      . كردند  مادرش را ايفا مي   

داد تا با واسطه شدن در نزد خليفه، از مـدت حـبس آنـان بكاهـد و از ايـن طريـق بـا                           مي
هاي كالني در اين خصوص بـه دسـت           او رشوه .  برقرار كند  هاشخاص پرنفوذ، رابطه دوستان   

آورد و رشوه دهندگان در زمينه حفاظت از او، در صـورت بخـشش يـا تخفيـف زنـدان                      مي
شـدند، اگـر       در آن دوران افرادي كه به طور موقت، مغضوب خليفه مـي            83.شدند  متعهد مي 
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نقـش و   . آوردنـد   بار ديگر به دست مي      حامي داشتند قدرت و نفوذ از دست رفته خود را يك          
نفوذ زيدان در دار الخالفه به حدي بود كه از امور سـري و حتـي افكـار و مقاصـد خليفـه                       

  :نويسد  مسكويه ميدرباره يك نمونه آن،. آگاهي داشت
زنـداني زيـدان    -  ) ق306 ـ  304(زماني كه ابن فرات ـ در وزارت دومش  

بود، مقتدر به اموال او چشم طمع داشت و يا بـه عبـارتي بـه زوال و نـابودي او                     
در نتيجه، ابـن فـرات      . زيدان، او را از فكر و نقشه مقتدر باخبر كرد         . كرد  فكر مي 

اي خليفه فراهم كند تـا دوبـاره او را بـه وزارت             تصميم گرفت تا پول الزم را بر      
هـايي را در منطقـه         ابن فرات براي قدرداني و تشكر از زيـدان، زمـين           84.برساند

  85.كَسكَر دجله و مستغالتي در بصره به او بخشيد
ابن فرات در طول حياتش براي اين قهرمانه احترام زيادي قائل بـود و از او حمايـت و                   

ــي ــشتيباني م ــرد و مو پ ــانش محكــم و اســتوار  ك ــان و مخالف ــل رقيب قعيــت او را در مقاب
 به اين شكل، ابن فرات با كمك قهرمانه زيدان رهايي يافت و ارتباط دوستانه               86.ساخت  مي

 ق از وزارت 304پس اين كه علي بـن عيـسي در سـال          . اين دو محكم و پابرجا باقي ماند      
عزل شده از ترس محسن بن فرات، پسر       وزير   87.بركنار شد، او را به قهرمانه زيدان سپردند       

. وزير علي بن فرات از زيدان كمك خواست تا مـانع تـسليم او بـه وزيـر ابـن فـرات شـود          
او بـه ايـن شـكل جـان علـي بـن              88.المقتدر، از اين كار جلوگيري كرد       با كمك ام  قهرمانه  

  .عيسي را نجات داد
هـا و بقيـه افـراد         ، جاريـه  چنين وقتي مقتدر، اموال و جواهرات زيادي را بـين زنـان             هم

هـاي   كرد، قهرمانه زيدان، سهم كامل خود را از بخشش نزديك به دربار توزيع و تقسيم مي      
بهـايي   ها، تسبيحي بـود كـه در نايـابي و گـران     سهم او از اين بخشش    . خليفه دريافت كرد  

 اين تسبيح، سـي مرواريـد بـه يـك           89.المثل شده بود و به تسبيح زيدان معروف شد          ضرب
، ثمـار القلـوب   در كتاب    92 ثعالبي 91.اند   كه وزن آن را سه مثقال گفته       90اندازه و وزن داشت   

  .داند قيمت آن را سي هزار دينار مي
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نكته قابل تأكيد اين است كه خليفه وظيفه مهم و بزرگي، چون نگهباني و محافظت از                
ه زنان وابسته بـود و      دهد مقتدر تا چه حد ب       اين نشان مي  . خزانه را به يك قهرمانه داده بود      

  .سپرد به آنان اعتماد داشت كه چنين مقام حساسي را به آنان مي
دار خزانـه خالفـت       توان نتيجه گرفت اگـر افـرادي غيـر امـين، عهـده              از همين جا مي   

درازي كنند و اين به معناي از بـين رفـتن و              توانستند به آن دست     شدند تا چه ميزان مي      مي
هاي   گونه كه اسراف و بخشش      همان. خالفت و حرمت آن بود    نابودن شدن هيبت و جالل      

بار آن بيانديـشد، آثـاري        جاي مقتدر به زنان از خزانه خالفت بدون آن كه به نتايج زيان              بي
  .سوء به دنبال داشت

 اين طبيب با وزيـر ابـن        93.عيسي بغدادي، معروف به سوسته، طبيب معروف زيدان بود        
هايي را بـين وزرا و قهرمانـه           او عالوه بر طبابت، نامه     .فرات، رابطه دوستي محكمي داشت    

هـاي قـصر خالفـت را          مقام و منزلت يكي از قهرمانه      ، اين نكته  94.كرد  زيدان رد و بدل مي    
كرد و نقـش پيـك را         سازد؛ زيرا يكي از اطباي معروف آن زمان به او خدمت مي             آشكار مي 

  .براي او داشت
كـرد و از تربيـت        زنـدان خليفـه، نيـز دخالـت مـي         قهرمانه زيدان در تعليم و تربيـت فر       

قاضي حسين بن اسماعيل محابيلي   . خواست آنان را چون عالمان تربيت نكنند        كنندگان مي 
او نسبت به تعليم و     . پرداخت  از كساني بود كه به تربيت ابوالعباس محمد بن مقتدر باهللا مي           

 خواست تا به شيخ صولي، يكي از     كرد و از قهرمانه زيدان      تربيت ابوالعباس تالش بسيار مي    
  :اما قهرمانه زيدان پاسخ داد 95هاي ابوالعباس پاداشي دهد تربيت كننده

المقتـدر و كـسي كـه بـه او      همانا اين همه نيكي و فضايل اين مرد در نـزد ام        
فالنـي  : پس از جانـب مـن بـه او بگـو          . كند كار زشت و قبيحي است       خدمت مي 

رزندانمان اديب باشند و از رده علما نباشند و اين          خواهيم اين است كه ف      چه مي   آن
پدر آنان است كه عالمت و مشخصه آن را نداشـت و ديـديم آن چـه را دوسـت                  

  96.گونه باش داشتيم، پس اين
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توان نتيجه گرفت زنان دربـار خواهـان خلفـاي ضـعيف بودنـد؛ زيـرا         از اين روايت مي   
بود سلطه آنان بيشتر      تر مي   چه او ضعيف  هر  . خليفه ضعيف مساوي با سلطه بيشتر آنان بود       

. افتـاد  شدند، سلطه و نفوذ آنـان در خطـر مـي    چون عالمان تربيت مي     شد و اگر خلفا هم      مي
شـان    چون پدرشان تربيت كنند تـا منـافع         خواهند آنان را هم     كنندگان مي   بنابراين، از تربيت  

  .شان ادامه يابد محفوظ باشد و نفوذ
  
  مانگيسير افول پديدة قهر. 4

دهند ولي با توجـه        قهرمانگي نمي  ةمنابع، اطالعات قابل توجهي درباره سير افول پديد       
توان گفت كه اين عنوان در دورة خلفاي بعدي نيز وجـود داشـته                به اشاره برخي از آنها مي     

اي بـه   قهرمانه)  ق322 ـ  320(خليفه قاهر : توان به موارد زير اشاره كرد از جمله مي. است
يكي از كارهاي مهم اين قهرمانه، كمك به محمد بن قاسم بن عبيداهللا             . يار داشت اسم اخت 

)  ق334 ـ  333(چنـين خليفـه مـستكفي     هـم  97.براي رسيدن به منصب وزارت قـاهر بـود  
 ايـن   98.كرد  سن داشت، زني شيرازي كه به فارسي و عربي صحبت مي          اي به نام ح     قهرمانه

و روي كار آمدن عبداهللا بـن  )  ق333 ـ  329(ي زن يكي از عامالن اصلي عزل خليفه متق
سن شيرازي، بعد از اين كه موفق به تثبيت و روي كار آمـدن مـستكفي                 ح 99.مستكفي بود 

او امـور خالفـت را در دسـت    . شد، نام خود را از حسن شيرازي به علم شـيرازي تغييـر داد          
  101. و عنوان قهرمانگي دربار مستكفي را دريافت كرد100گرفت

وحسين احمد بن بويه به بغداد آمد با خليفه بيعت نمود، جـان افـراد بـسياري را                  وقتي اب 
مستكفي به احمـد بـن بويـه، لقـب     . قهرمانه دربار بودهمين تضمين كرد كه يكي از آنان،       

 جشني بود كه ،يكي از علل آن.  اما پس از مدتي ميان ايشان اختالف افتاد      102معزالدوله داد 
داران ديلم برپا كرد و معزالدوله گمان كرد اين جشن يك توطئه            قهرمانه علم به افتخار سر    

 بنابراين به افراد مورد اعتماد خود فرمان داد بـه سـراغ خليفـه مـستكفي                 103.بر ضد اوست  
 بعد از كور كردن خليفه، قهرمانه علم نيز دستگير شـد و چهـل               104.رفتند و او را كور كردند     

  105.ا بريدندهزار دينار از او مصادره كردند و زبانش ر
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اين بود سرنوشت زني كه توانست يكي از خلفاي عباسي را روي كار آورد و بـا قـدرت                   
در امور خالفت دخالت كند اما فقط به خاطر سوءتفاهم، جان خود را از دسـت داد و عامـل                    

اي بيش نبـود؛ زيـرا قهرمانـه علـم گرداننـده              شايد اين جشن بهانه   . قتل خليفه عباسي شد   
وقتي معزالدوله، قـدرت زيـاد علـم شـيرازي و بازيچـه بـودن               . كفي بود اصلي خالفت مست  

مستكفي را ديد، ترسيد مبادا علم، سپاهيانش را بر ضد وي تحريك كنـد و يـا شـايد او را                     
  .پنداشت رقيبي براي خود مي

 106.اي به نـام تحفـه داشـت    قهرمانه)  ق367 ـ  356(چنين، عزالدوله بختيار بويهي  هم
النهار بـود و   ي داشت كه نامش شمس قهرمانهنيز )  ق487 ـ  467(مراهللا خليفه المقتدي با

هاي قابل توجهي دربـاره       با توجه به اين كه اشاره      107.در حين مرگ خليفه را بر بالينش بود       
. توان گفت اين پديده در اين دوران از ميان رفته اسـت             ها در منابع نيست ولي نمي       قهرمانه

شـود ولـي    ار خلفا، امـرا و حكمـا چنـين عنـواني ديـده نمـي            از سوي ديگر، هر چند در درب      
  .عناويني مانند آن و يا نزديك به آن، مثل گيس سفيد و كدبانوي دربار وجود داشته است

  
  گيري نتيجه

كفـايتي وزرا و      در عصر دوم عباسي، به دليل ضعف خلفـا، سـلطه و نفـوذ تركـان، بـي                 
بزرگ شدن مقتدر از كـودكي      . ها فراهم شد   كارگزاران زمينه براي دخالت و حضور قهرمانه      

 او را چنان تحـت  ،خالفت رسيدنبه ن وي به هنگام سدر ميان زنان و كنيزان و كم بودن    
تأثير زنان قرار داده بود كه در هر كار ريز و درشت، حتي امور مهم حكومتي از مشورت بـا                    

هـا در مـسائل جـاري         نـه از ايـن رو، مداخلـه قهرما      . ورزيد  هايش غفلت نمي    مادر و قهرمانه  
  .ناپذير بود خالفت، امري اجتناب

. تماس و مراوده او با زنان، به مراتب بيشتر از تماسي بود كه با رجال حكومـت داشـت                  
اي از آنان، حتي زودتر از وزير از نيات خليفه درباره مسائل حكومتي آگاه                به اين خاطر، عده   

كردند، بلكه به سبب ارتباط با خليفـه          قدرت مي  نه تنها اعمال     ،ايشان با اين نفوذ   . شدند  مي
چنين، با پـشتوانه قـدرت خـود، در           هم. و صاحبان قدرت، درآمدي باال و شأني واال داشتند        



 
 
 
  
 

  
  
  

  ) ق334-232(پديده قهرمانگي در عصر عباسي 
 

 
 
 
 

106

كردند و بزرگان حكومت حتي علما، دانشمندان و پزشـكان            مسائل گوناگون اعمال نفوذ مي    
تـأثير  . رساندند  به خليفه ميهاي خود را از طريق آنان كردند و درخواست به آنان خدمت مي   

جا بود كه سيره اخالقي و سياسي خلفايي چون مقتدر را             ها در سياست تا آن      آشكار قهرمانه 
  . زدند تا آخر عمر رقم مي

آنـان،  . ها در سياست، عواقب شـومي را بـه دنبـال داشـت              گاه حضور و دخالت قهرمانه    
نـصيب كردنـد، چـه        ران با كفايت بي   حكومت عباسي را از داشتن وزرا، فرماندهان و كارگزا        

قدر، بـه     هاي كوچك و بي     بسا وزرا و فرماندهان كارداني بودند كه تنها به خاطر سوء تفاهم           
چه اهميت داشت مقدار و مبلـغ رشـوه           در اين بين، آن   . شدند  واسطه آنان عزل و بركنار مي     

در واقـع   . شـد   داد صاحب منـصب مـورد نظـر مـي           دريافتي بود، هر كس مبلغ بيشتري مي      
آنان بـراي حفـظ نفـوذ و تـأثير          . كارداني و تجربه، مالكي براي گرفتن مقام و منصب نبود         

ديدند با همكـاري تركـان كنـار          سياسي خود، هر كس را كه مانع رسيدن به اهدافشان مي          
در ايـن بـين،     . رسـاندند   زدند و كسي را كه مطيع و مدافع حقوقشان بود به قـدرت مـي                مي

  .اسم خالفت اكتفا كرده بودخليفه تنها به 
دخالت و نفوذ آنان در امور سياسي خالفت، اعتراض و شـورش سـپاهيان را بـه دنبـال             

كردند و خواهان حقـوق و مزايـاي بيـشتر            سپاهيان با هر بهانه كوچكي شورش مي      . داشت
المـال    ها و جواهرات بيـت      جاي مقتدر از دارايي     هاي بي   ها و اسراف    از طرفي بخشش  . بودند

ها و بزرگان حكومت، خزانه خالفـت را تهـي سـاخت و ايـن امـر         ر ميان كنيزان، قهرمانه   د
، مانند شورش مداوم سپاهيان را به دنبال داشت كه پس از سـه بـار عـزل و                   ئينتايجي سو 

  . ق كشته شد320نصب، عاقبت به دست آنان در سال 
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  هانوشتپي

                                           
حيـاء التـراث    داراال:  تحقيق علي شيري، بيروت    لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور،      . 1

 تاج العـروس مـن الجـواهر القـاموس،        زبيري،   ؛ محمد بن محمد   456، ص   12، ج   1408العربي،  
  .599، ص 17، ج 1414دارالفكر، : تحقيق علي شيري، بيروت

؛ 263، ص1، ج1418رالكتــب العلميــه، دا:  بيــروتعيــون االخبــار،ابــن قتيبــه دينــوري، . 2
؛ ابـوعلي   176، ص   11، ج   1415حياء التراث العربـي،     داراال:  بيروت االغاني،ابوالفرج اصفهاني،   

، ص 4، ج 1393 ـ  1319نـا،   بـي : ، بيـروت ةمحسن تنوخي، نشوار المحاضره و اخبار المـذاكر 
370. 
: عبدالحميـد ترحينـي، بيـروت    تحقيق ب في فنون األدب،   رنهاية األ شهاب الدين نويري،    . 3

:  تهـران  نامـه،   لغـت ؛ علـي اكبـر دهخـدا،        33، ص   23، ج   1424انتشارات محمد علي بيـضون،      
 .538، ص 29، ج 1339اميركبير، 

4. DEBRUN.J.J.P. KAHRAMAN – NAMA. 2002, 5: 445. 
 .239، ص 1381انتشارات سخن، :  تهرانروزگاران،كوب،  عبدالحسين زرين. 5
مطبوعـاتي  :  قـم  النهايـة فـي غريـب الحـديث واالثـر،         ابوالحسن علي ابن اثيـر،      عزالدين  . 6

 .129، ص 4، ج 1480اسماعيليان، 
 .599 ص پيشين،زبيدي، . 7
، 5، ج   1362دفتـر نـشر الكتـاب،       : جا   بي البالغه،  شرح نهج ميثم بن علي بن ميثم بحراني،       . 8
 .59ص 
ـ مـن االبنـاء و االمـوال و الح   لرسـول   لامامتاع االسماء بالدين مقريزي،     تقي. 9   و المتـاع، ةدف
 .117، ص 14، ج 1420چاپ عبدالمجيد نسي، : جا بي
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 مصحح سـيد ابـراهيم      البالغه،  منهج البراعة في شرح نهج    اهللا هاشمي خوئي،      ميرزا حبيب . 10

 .36، ص 20، ج 1358 االسالميه،  مكتبة:ميانجي، تهران
 .370، ص 4 ج پيشين،ابوعلي محسن تنوخي، . 11
 .همان. 12
 .همان. 13
 .559 ص پيشين،؛ زبيدي، 117، ص 14 ج پيشين،ابن منظور، . 14
دارالكتـب  :  تصحيح محمـد عبـدالقادر عطـا، بيـروت         الطبقات الكبري، محمد بن سعد،    . 15

 تحقيـق محمـد     تاريخ االمـم و الملـوك،     ؛ محمد بن جرير طبري،      199، ص   1، ج 1410العلميه،  
 .655، ص 2، ج 1387تراث، دارال: ابوالفضل ابراهيم، بيروت

، ص  1383ققنوس،  :  ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران     شاهنشاهي ساساني، تورج دريايي،   . 16
 .137 ـ 136

 .31، نامه البالغه نهج. 17
 .89 ؛ 88هاي  آيه) 56(واقعه . 18
 ض تـصحيح سـهيل زكـار و ريـا          انـساب االشـراف،    منجمل  احمد بن يحيي بالذري،     . 19

 .208، ص 12، ج 1417كر، دارالف: زركلي، بيروت
  المنـتظم تـاريخ االمـم و الملـوك،         ؛ ابوالفرج ابن جوزي،   168، ص   8 ج   پيشين،طبري،  . 20

، ص  8دارالكتـب العلميـه، ج      : تصحيح محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا، بيـروت         
315. 

ر پي بر آن    د  كرد پي   گويند به آن خاطر او را هيالنه ناميدند كه چون دستوري صادر مي            . 21
 .نكشيد كه هي اال مأمور فرياد مي

 تاريخ االسـالم و وفيـات المـشاهير و االعـالم،          الدين ذهبي،      شمس پيشين؛ابن جوزي،   . 22
؛ ابـوالفراء  111، ص 19، ج  1413دارالكتـاب العربـي،     : تصحيح عمر عبدالسالم تدمري، بيروت    

 .165، ص 10، ج 1407فكر، دارال:  بيروتالبداية و النهاية،اسماعيل بن كثير دمشقي، 
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 .362، ص 4 ج پيشين،تنوخي، . 23
:  تـصحيح عبـداهللا اسـماعيل صـاوي، قـاهره          التنبيـه و االشـراف،    ابوالحسن مـسعودي،    . 24

 .326تا، ص  ، بيةفة االسالميدارالصاوي، مؤسسه نشر المنهاج الثقا
 مـولي   ؛ كنيـزي كـه از     11، ص   8 ج   پيـشين، اثيـر،     ؛ ابـن  28، ص   11 ج   پيـشين، طبري،  . 25

توانـست كنيـز ام ولـد را بـه            رو، مالك نمي    از اين . شد  شد، ام ولد خوانده مي      صاحب فرزند مي  
دارالكتـاب العربـي،   :  بيـروت المغنـي، عبداهللا بن احمد بن قدامه، . رهن دهد، بفروشد يا ببخشد   

 .131، ص 7، ج 1972
 .همانابن اثير، . 26
. ساختند كه به رصافه مشهور بوده است     هايي براي خود، خارج از شهر مي        خلفا جايگاه . 27

 معجـم البلـدان،   شهاب الـدين يـاقوت حمـوي،        . منظور از رصافه در اين جا رصافه بغداد است        
 .46، ص 9، ج 1995دارصادر، : بيروت
 .227 ص پيشين،طبري، . 28
 تجارب االمم و تعاقـب االمـم،  ؛ احمد بن محمد مسكويه، 44، ص 2 ج  پيشين،تنوخي،  . 29

 .72، ص 5، ج 1379سروش، : القاسم امامي، تهرانتصحيح ابو
 .141 ص همان،؛ 370، ص 4 ج همان،. 30
، 1973دارصـادر،   : ، تحقيق احسان عباس، بيـروت     فوات الوفيات محمد بن شاكر كتبي،     . 31

 .271، ص 1ج 
تا، ج  دارصادر، بي:  تحقيق عبودشالجي، بيروتالشدة، الفرج بعد ابوعلي محسن تنوخي،    . 32

 .44، ص 2
 .94، ص 3 ج همان،. 33
 .325 ص پيشين،مسكويه، . 34
 .368 ص پيشين،تنوخي، . 35
 .33، ص 23 ج پيشين،نويري، . 36
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هـاي خليفـه مقتـدر و          فاطمه يكي از قهرمانه    .پيشين؛ مسكويه،   44 ص   پيشين،تنوخي،  . 37

 ق، وقتي در يـك روز طوفـاني بـا           299 ق و به قولي      297وي در سال    . مادرش ام المقتدر بود   
اش جمعيـت زيـادي اعـم از فرمانـدهان،            در تشييع جنازه  . گذشت، غرق شد    ايقي از دجله مي   ق

اين روايت بيان كننده اين نكته است كـه         . قضات، بزرگان، و كارگزاران حكومت شركت كردند      
 .اين قهرمانه از منزلت بسيار وااليي برخوردار بوده است

 .72 ص پيشين، مسكويه، همان؛تنوخي، . 38
دارالكتـب  :  من العلمـاء، بيـروت      لجنة  تصحيح جمهرة انساب العرب،  حمد بن حزم،    ابوم. 39

ها حق بيرون رفتن از كاخ را نداشتند و فقط زنـان آزاد               كنيزان و جاريه  . 32، ص   1403العلميه،  
 .توانستند آزادانه به بيرون كاخ رفت و آمد داشته باشند ها مي و قهرمانه
 .98، ص 1، ج 1294، دارالطباعة العامرة: جا  بيساء،مشاهير النمحمد ذهني افندي، . 40
در مجموع شش سـال  و علي بن فرات سه بار در زمان خالفت مقتدر به وزارت رسيد     . 41

، ص  1340نا،    بي:  مصر ري في آداب السلطانيه و الدول االسالميه،      فخالابن طقطقي،   . وزارت كرد 
265. 

دارالكتـاب  :  بيـروت   اخبـار البـشر،     في   ختصرالم ،عمادالدين اسماعيل بن علي ابوالفداء    . 42
 .84 ـ 83، ص 3، ج 1348اللبناني، 
خاقاني، مردي كوته فكر، عامي بود و به خاطر ناداني و سـفاهتش، ملعبـه و مـضحكه                  . 43

، ص 1958چاپ عبدالستار احمد فراج، :  بغداد  تاريخ الوزراء،   في تحفة االمراء صابي،  (افراد بود   
 چند نفر را پـي در پـي   .چنان كه براي يك شغل. كرد زل و نصب ميبه سرعت ع. )276 ـ  263

 بنـابر   .)همـان (اي گرفتـه بـود        ؛ زيرا از هر كدام رشوه     )267 پيشين،ابن طقطقي،   (منصوب كرد   
 تحقيـق محمـد     صـلة تـاريخ الطبـري،     عريب بن سعد قرطبي،     (روايت عريب بن سعد قرطبي،      

خاقـاني در مـدت يـازده روز، يـازده بـار            ) 39ا، ص   تابوالفضل ابراهيم، قاهره، دارالمعارف، بي    
 .عامل بادوريا را عوض كرد

 .247 ص پيشين،صابي، . 44
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 .همان. 45
 .55 ـ 50، 5 ج پيشين،تنوخي، . 46
 .64، ص 8 ج پيشين،ابن اثير، . 47
 .74، ص 5 ج پيشين،مسكويه، . 48
 .363، ص 2 ج پيشين،تنوخي، . 49
، ص  3، ج   1995دارصادر،  :  بيروت م البلدان، معجياقوت حموي،   (شهري نزديك بصره    . 50

421. 
 .)51، ص 5 ج همان،(شهري در نزديكي بصره، . 51
 .98، 8 ج پيشين،؛ ابن اثير، 160 پيشين؛ صابي، 201، 11 ج پيشين،طبري، . 52
علي بن عيسي دوبار در زمان خالفت مقتدر به وزارت رسيد و در مجموع شش سـال                 . 53

 .وزارت كرد
 .95، ص 5 ج ين،پيشمسكويه، . 54
م و مـن    عجـ ديوان المبتـدأ و الخبـر فـي تـاريخ العـرب و ال              خلدون،  ابن پيشين،ابن اثير،   . 55

 .460، ص 3، ج 1408دارالفكر، : تصحيح خليل شحاده، بيروتذوي الشأن األكبر،  عاصرهم من
 .همانابن خلدون، . 56

57. H. BOWEN (1986), 71: 386 – 388. 
 پيـشين، ؛ ابن كثيـر،     195، ص   13 ج   پيشين،؛ ابن جوزي،    44، ص   2 ج   پيشين،تنوخي،  . 58

 .130، ص 11ج 
 تصحيح محمد عبدالهادي ابوايده،      في القرن الرابع الهجري،    ةالحضارة االسالمي آدام متز،   . 59
 .141، ص 1تا، ج  دارالكتاب العربي، بي: بيروت
 .95، ص 11 ج پيشين،طبري، . 60
 .141 ص پيشين،مسكويه، . 61
 .همان. 62
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 .133 ـ 132، ص 2 ج پيشين،ابوبكر صولي، . 63
 .پيشين؛ مسكويه، 370، ص 4 ج پيشين، الشدة، عدبالفرج تنوخي، . 64
 تحقيـق محمـد ابوالفـضل ابـراهيم،       صلة التاريخ الطبري،  محمد بن عبدالملك همداني،     . 65
 .227تا،  دارالمعارف، بي: قاهره

 .همان. 66
؛ ابـن كثيـر،   181ص ، 13 ج پيـشين، ي، ؛ ابن جـوز 329 ـ  328ص  پيشين،مسعودي، . 67
 .118، ص 11 ج پيشين،
 .26، ص 23 ج پيشين، ذهبي، ؛همانابن جوزي، . 68
 .67، ص 11 ج پيشين،طبري، . 69
 تـصحيح األرنـاؤوط،     شذرات الذهب في اخبار من ذهب،     شهاب الدين ابن عماد حنبلي،      . 70
 .29، ص 4، ج 1406دار ابن كثير، : بيروت -دمشق 
 .يشينپطبري، . 71
 .328 پيشين،مسعودي، . 72
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