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شمال آفریقا در نیمه سده دوم هجری ،شاهد شکلگیری حکومت بنی رستم
در مغرب میانه به پایتختی تاهرت براساس عقاید اباضیه بود کهه تها پایهاد سهده
سوم هجری ،حضور نیرومند خود را حفظ کرد .پژوهش حاضر با استناد به منابع
تاریخی دست اول و با روشی توصهیفی ه تلیییهی درصهدد بررسهی چگهونگی
انتخاب ،ویژگیها و وظهای

ارکهاد دو هت بنهیرسهتم یننهی امامهاد ،تضهات،

اصلاب شرطه ،وا یاد ،عامالد زکات و ملتسباد و چگونگی نظهارت و اهتمهام
آنها نسبت به امور رعایا است .نتایج پژوهش نشاد مهی دههد کهه در ر س نظهام
سیاسی رستمیاد ،امام ترار داشت که با داشتن ویژگیههای خاصهی ماننهد عیهم،
عدا ت ،وصیت و عدم وابستگی به تبایل بزرگ به وسییه شورا انتخاب می شهد.
تشکیالت حکومتی و مناصب زیر نظر اماماد رستمی ،تفهاوت زیهادی بها دیگهر
حکومتها نداشت ،اما در انتخاب متصدیاد امر و نظارت بر فنا یت آنها فراینهد،

 .1استادیار گروه تاریخ اسالمی دانشگاه زنجان (.)sangdehi@yahoo.com
 .2دانشججججج ی دکتججججرای تججججاریخ و تمججججلن مسجججج اسججججالمی دانشججججگاه سردوسججججی مشجججج ل
(.)somayyeaghamohammadu@yahoo.com
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منیار و دتتنظرهایی وجود داشت که آنها را متمهایز مهیسهاخت و ایهن امهر از
عوامل موفقیت رستمیاد به شمار میرود.

کلیدواژگان :بنو رستم ،تاهرت ،اباضیه ،تشکیالت حکومتی ،مغرب میانه.
 .1مقدمه

اباضیه ،یکی از مذاهب اسالم است که از جریان خوارج نشأت گرفتههاسهت .ایهف فر هه از
کهفتریف مذاهب اسالمی و تنها گروه با یمانده خوارج است .نام ایف مکتب از نام عبداهلل
بف اباض تمیمی ،نخستیف پیشوای آن گرفته شدهاست .فر ه خهارجی اباضهی موفهه بهه
تشکیل حکومت بنی رستم( 596-761ق 901-167/م) در مغرب میانه شد 7.اهمیت ایهف
دولت در تاریخ شمال آفریقا با مدت سلطنت و وسعت درت آن تناسهبی نهدارد 5.اباضهیان
حکومتی مردم ساالر به وجود آوردند و تاهرت را در زمینه ا تصادی ،فرهنگی و سیاسی به
شکوفایی رساندند.
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 .1تاهرت به زبان بربری به معنای ،دایره زنگی یا ماده شیر است .تاهرت در دورترین نقطه مغرب اوسط در

ک ه جزول و مکانی مرتفع و ک هستانی به وسیسه عبلالرحمان بن رستم سجاتته شجل .ابجن عجراری ،البیجان
المغرب سی اتبار االنجلل

و المغجرب ،ص191؛ درجینجی ،طبقجات المشجایخ بجالمغرب،ص44؛ البکجری،

ص191؛ شماتی ،کتاب السیر به تحقیق احمل بن سع د السیابی ،الججز االول ،ص121؛ حمج ی بغجلادی،
معجم البسلان ،ص222؛ الیعق بی ،تاریخ الیعق بی ،ص.192

 .2باس رث ،سسسسه های اسالمی جلیل راهنمایی گاهشماری و تبارشناتتی ،ص 11؛ بجلر ،دراسجات سجی
تاریخ المغرب واالنلل -من الفتح حتی الخالسه ،الجز االول ،ص212؛ عبادی ،العبادی سی تاریخ المغرب و
االنلل  ،ص.121
 .2الحمیری ،الروض المعطارسی تبراالقطجار ،ص121؛ ادریسجی ،نزهج المشجتاف سجی االتتجراف ا سجاف،
ص.171
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بنو رستم یکی از دولتهای خارجی مسلك است کهه در سهال 711ه .ق در سهرزمیف
مغرب میانه (الجزایر کنونی) در تاهرت ،حکومت تشکیل دادند .بنیانگذار ایف دولت ،فردی
ایرانی به نام عبد الرحمف بف رستم بود و حکومت آنها حهدود صهد و پنجهاه سهال وهول
کشید .امامان بنی رستم با تکیه بر بحث عدالت تهال

نمودنهد ،پاسهخگهوی بسهیاری از

نیازهای اولیه جماعت خارجی مذهب باشند که مدتها از آن محروم بودند.
در بعد تشکیالتی ،فرق چندانی بیف حکومت رستمیان و دولتههای ههمزمهان وجهود
ندارد ،اما د ت الزم در مرحله انتخاب کارگزاران براساس معیارهای دینی ،به ویژه داشهتف
عدالت و نظارت کافی پس از به دست آوردن منصب ،تبعیت کامل کارگزاران از امام و در
مقابل بهره گیری از مزایای باال و بهره بردن از شورای مشورتی در پیشبرد امهور ،سهبب
شده بود حکومت رستمیان تا زمان پایبندی به ایف معیارها ،موفه عمل نماید و با رضایت
عمومی همراه باشد .سرانجام با دوری از ایف معیارها و ضعف و سسهتی امامهان و والیهان،
حکومت بنی رستم رو به ضعف و انحطاط نهاد.
درباره دولت بنی رستم پژوهش های متعددی مانند شاخصهه ههای توسهعه یهافتگی
تاهرت در عصر بنی رستم به لم عباس برومند اعلم و سهمیه آ امحمهدیپ پژوهشهی در
منابع تاریخی رستمیان اباضی درمغرب اسالمی به لم یونس فرهمنهدپ روابهس سیاسهی و
تجاری رستمیان در مغرب میانه از یونس فرهمندپ بررسی و تبییف سهیر تحهول و تبهدیل
نهاد امامت به سلطنت در تاریخ اباضهیه عمهان بهه لهم مصهطری پورمرادیهان و فرشهته
پورسعیدی انجام شده است .ایف پژوهشها با وجود بررسی ابعاد مختلف دولت اباضیان ،به
صورت تخصصی ،تشکالت و ارکان حکومتی دولت بنی رستم را بررسی نکردهاند.
 .2تشکیالت و ارکان دولت بنی رستم
 .1-2تشکیالت سیاسی -نظامی

امام در رأس نظام تبلیغی و آموزشی و در رأس رکف و تشکیالت سیاسهی و نظهامی بنهی
رستم رار داشت .در موضوع جایگاه ،رو

انتخاب ،ویژگی ها و وظایف امهام ،بخشهی از
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افکار اباضیه شبیه اهل سنت است .آنها ماننهد شهیعه ،امامهت را از اصهول مهیشهمارند و
تعطیلی حکومت را جایز نمیدانند 7اما مانند اهل سنت ،راه نصب امام را انتخاب میدانند و
نص صریح را باور ندارند.
بنی رستم از میان راه هایی که اهل سنت در مورد انتخاب امام بهه آن معتقهد بودنهد،
شورا را بول داشتندپ یعنی آنکه شورایی از اهل حل و عقد ،ماننهد برگزیهدگان مههاجر و
انصار ،فردی را به امامت تعییف کنند و سپس مردم با او بیعت نمایند 5.در دوران حکومهت
رستمیان ،همه امامان جز ابهوبکر بهف افلهح(د515.ه) و ابوحهاتم یوسهف بهف محمهد بهف
افلح(د515.ه) از وریه شورا روی کار آمدند .البته انتخاب امهام بهر اسهاس شهورا در بهیف
اباضیان براساس اصول و واعدی خاص صورت می گرفت .

انتخاب کنندگان براساس چند اصل و ویژگی ،امام را انتخاب مینمودنهد کهه عبهارت
بودند از :داشتف فضیلت ،علم ،عدالت ،وصیت ،9عدم تعله و وابستگی امام به یك بیله یا
حزبی بزرگ در زمانی که امام انتخاب میشد .مهمتهریف وظهایف امهام عبهارت بودنهد از:
نظارت بر نشر و گستر

مذهب اباضیه ،گردآوری جزیه و اجرای حدود دینهی بها نظهارت

شخصی و از وریه انتخاب کارگزاران مناسهب بهرای امهور مختلهف سیاسهی ،اجتمهاعی،
مذهبی ،نظامی ،ا تصادی و ضایی.
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بررسی سیر تاریخ بنی رستم نشان می دهد در مورد رو

انتخهاب ،شهروط و وظهایف

امام در بسیاری از موا ع اصول اولیه اباضیه لحاظ شده است .انتخاب مؤسس دولهت بنهی
 .1ضیائی ،تاریخ واعتقادات االباضیه ،ص.111
 .2درجینی ،طبقات المشایخ بالمغرب ،ص41؛ ناصری طاهری ،مقلمه ای برتاریخ مغجرب اسجالمی ،ص27؛
الملنی ،دائرة المعارف االسالمی  ،ص.12
( .1مراد از وصیت نزد اباضیان ،کانلیل نم دن و پیشن اد دادن یک سرد برای امامت از جانج امجاپ پیشجین
است) ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص42؛ ورجالنی ،السیرة و االتبار االئم  ،ص.122
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.21
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رستمپ یعنی عبدالرحمف بف رستم (د )717.به وسیله شورا صورت گرفت 7.او نهه تنهها بهه
وسیله شورا انتخاب شد ،بلکه یکی از اصول ترکر اباضیپ یعنی مشورت امام با گروهی از
رجال برجسته ،عادل و عالم جماعت اباضی برای اداره امور را رعایت میکرد.
او عالوه بر علما با شیوخ و رهبران مذهب اباضی رایزنی میکهرد .حتهی از پیشهوایان
اباضیه مشرق به ویژه پیشوایان بصره ،نظهر خهواهی مهینمهود و کسهی را بهه نهزد آنهان
میفرستاد و استرتا میکرد .آنها هم فتوا میدادند 5.از محاسف نظام شورایی ایهف بهود کهه
رهبران اباضیه را مجبور میکرد به آرای مختلف احترام بگذارند و روح تساهل را بر آنجها
حاکم مینمود.
او شروط و ویژگیهای امامت ،مانند عدالت و عدم تعله به بایل بزرگ بربری و عربی
را دارا بود و تکیه گاهش پشتیبانی جماعت اباضی بود9که توانسهت تهاهرت را بها دمشهه،
روبه و عراق برابر کند1و به عراق کوچك و عراق مغرب معروف سازد 2.به گونههای کهه
تاهرت ،تجارت شمال را به جنوب مرتبس ساخت و حلقه وصهل و رابهس تجهارت شهرق و
 .1همان ،ص42؛ ورجالنی ،السیرة و االتبار االئم  ،ص122؛ م ن  ،تاریخ و تملن مغرب ،ص221 ،221؛
حلاد عادل ،دانشنامه ج ان اسالپ ،ج ،1ص221؛ سعیلیان ،دایجرة المعجارف بجزرس اسجالمی،ج،2ص111؛
م س ی بجن ردی ،دایرة المعارف بزرس اسالمی ،ج ،14ص.29
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص41؛ م ن  ،تاریخ و تملن مغرب ،ص.221
 .2ورجالنی ،السیرة و االتبار االئم  ،ص.122
 .4ع دی ،تاریخ دولت اغسبیان در اسریقیه و صقسیه ،ص.412

 .1مقلسی ،احسن التقاسیم سی معرس االقالیم ،ص221؛ کردی ،تاریخ سیاسی ت ارج شمال آسریقا در سجله
هججای اول و دوپ هجججری ،ص222؛ الحم ج ده ،تججاریخ المغججرب سججی الع ججر االسججالمی،ص221؛ حم ج ی
بغلادی،پیشین،ص199؛ چس نگر ،محملعسی« ،م قعیت تججاری آسریقیجه و مغجرب و نقج

آن در تأسجی

تالست ساطمی» ،تاریخ اسالپ ،ش  ،9ص11،47؛ سرهمنل«،روابط سیاسجی و تججاری رسجتمیان در مغجرب
میانه» ،سقه و تاریخ تملن ،ش  ،11ص .121
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حکومههت عبههدالرحمف سههبب

غههرب مغههرب و انههدلس شههد .ا تصههاد شههکوفا و رو

گردید مهاجران اندلسی ،بصری ،کوفی و ایرانی رهسپار تاهرت گردیدند7و در آنجا مستقر
شدند.
عبدالرحمف عالوه بر شکوفایی و پیشرفت خارجی ،در بعد داخلی تال

نمود وظهایف

خود را به عنوان امام به شکل مطلوب به انجام رساند .او با کمك کارگزارانش ،امور مهالی
را منظم ساخت و در دوره او ،بیت المال مسلمانان با نظم اداره میشد 5.در نتیجهه ،توجهه
ویژه عبدالرحمان به امور مالی و اداری ،بستری مناسب برای تثبیت دولهت بنهی رسهتم را
فراهم نمود .با مرگ عبدالرحمف ،فرزند

به امامت رسید .دربهاره رو

انتخهاب او بایهد

گرت که عبدالرحمف در زمان مرگ ،هرت یا شش تف را برای امامت معرفی کرد و آنها از
میان خود ،عبدالوهاب پسهر عبهدالرحمف(501-761ههه101-111/م) را در سهال  761یها
717هه .ق بدون هیچ اجبار و توصیهای انتخاب نمودند.

9

او عالوه بر داشتف ویژگیهای الزم از دیدگاه اباضیان ،فردی اهل علم و مطالعهه بهود
که در علوم شرعی و فقه اباضی تبحری خاص داشت .به همیف دلیل انواع علوم و فنهون
مثل فقه ،ترسیر ،حدیث ،زبان شناسی ،لغت ،نجوم دردوره او به نهایت شهکوفایی و رشهد
رسید 1.او تال

فراوانی برای سامان دهی امور مردم و ایجاد نظم و امنیت با به کهارگیری

کارگزاران زبده و ضات مختلف نمود .در ایف دوران حکومت رستمی بها امویهان انهدلس،
 .1ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص29؛ وزیری ،معجم البسلان ،ص222؛ عج دی ،تجاریخ دولجت اغسبیجان در
اسریقیه و صقسیه ،ص229؛ م ن  ،تاریخ و تملن مغرب ،ص222؛ حجازی ،تط ر الفکر الترب ی االباضی سی
شمال االسریقی من القرن االول حتی القرن العاشر هجری ،ص.94
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.29
 .2حریری ،اللول الرستمی بالمغرب االسالمی حضارت ا و عالقت ا بالمغرب و االنلل  ،ص.127
 .4ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.42
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اغالبه افریقا ،بنی مدرار و اباضیان مشرق ،روابس خوب و صهمیمانهای داشهت و در نتیجهه
دوره والیی حکومت رستمی در زمان او شکل گرفت.
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در زمان حکومت افلح بف عبدالوهاب (521-501ه .ق) شاهد شکوفایی تاهرت و مغرب
اوسس از نظر ا تصادی و فرهنگی هستیم .منابع درباره چگونگی انتخهاب و ویژگهیههای
افلح می گویند که پس از مرگ پدر  ،اهل حل و عقد وی را به امامت برگزیدنهد 5.او بهه
شجاعت ،زیرکی ،عدالت و دوستی با علم مشهور و معروف بود .افلح در مدت امارت خود،
دوشادو

مردم و همراه آنان کارهای عمرانی فراوانی انجهام داد و مهردم را بهه کارههای

عمرانی تشویه نمود  .در وا ع ،میل او به کارهای عمرانی سهبب سهاخت صهرهایی مثهل
نروسه ،العدوه ،ابان ،حمویه و الجران گردید.
او در کنار ا دامات عمرانی به بحث امنیت توجه میکرد .امنیت فضای الزم برای رونه
ا تصادی را آماده کرد .در نتیجه  ،اجنهاس و کاالهها بهه راحتهی و فراوانهی در دسهترس
بودند 9.ایف مسئله با انسجام و سازمان دهی امور اداری و وظیره شناسی بیشتر کهارگزاران
افلح همراه بود .ایف افراد ،وظایف خود ،مانند رسیدگی به اداره شهرها ،نظارت بر ضهات،
ترویج و تبلیغ مبانی مذهبی ،محافظت از حدود و ثغور شهرها ،تهرمیم حصهارها و آبهادانی
پلها را به صورت شایسته به انجام می رساندند1.در نتیجه ویژگیهای شخصهیتی افلهح و
انتخاب درست کارگزاران و وظیره شناسی آنان در دوره او ،بیشتریف شکوفایی ا تصادی و
آرامش سیاسی -اجتماعی مغرب اوسس و تاهرت را شاهد هستیم.

2

 .1جاللی ،جستاری در تاریخ و معتقلات اباضیه تن ا بازمانلگان ت ارج ،ص.221
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.44
 .2البارونی ،االزهار الریاضی سی ائم و مس ک االباضی  ،ص.222
 .4ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.14
 .1ناصری ،مقلمه ای برتاریخ مغرب اسالمی ،ص21-21؛ الحم ده ،تاریخ المغرب سجی الع جر االسجالمی،
ص.221
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پس از دوران افلح ،روی کار آمدن افرادی که نه خود ویژگیهای الزم برای امامهت و
حکومت رستمیان را داشتند و نه افراد شایستهای را برای اداره امور برگزیدنهد ،سهبب شهد
حکومت رستمی به سمت اضمحالل پیش رود .بی توجهی و عدم حساسهیت ابهوبکر بهف
افلح ( 517-521هه) .جانشیف افلح بف عبدالوهاب در گزینش کارگزاران دولتهی ،غرلهت از
امور حکومتی و سرگرم شدن به عیش سبب ایجاد و ره در شکوفایی تاهرت گردید.

7

البته با روی کارآمدن حکومت ابوالیقظان محمد بف افلهح بها ویژگهیههای شخصهیتی
مثبت ،شیوه حکومتی مناسب و انتخاب کارگزاران شایسته ،دولت رستمی جانی تازه گرفت.
او توانست شکوفایی سابه ایف حکومت را احیا کند .به دلیل همیف احیاگری ،از او با عنوان
عبدالرحمان دوم یاد میشود 5.ابف صغیر ،مورخ هم عصر ایف حکومت درباره ویژگیههای
شخصیتی ابوالیقظان مینویسد:
او خوش سیرت و دارای سجایای اخالقی سیییاری سیود و در سرییای

ی

نهایت تالش خود را سه کار م سرد؛ زیرا خود او هر روز سیر نقطیه ی سندی ی از
میج رفته و سا گوش فرا دادن سه خواست ها و نیازهیای میردا ا یز از کیارگر،
قاض  ،ینیس و . . .سا صالست و سه طور یکیان ،از مردا دادخواه م نمیود .از
آن مکان سند نم ش مگر این که ازآنها رفع ستم شود.

3

ابوالیقظان پس از ایف که توانست به امامت ایف حکومت دسهت یابهد ،مسهیر بلهی را
ادامه داد و تمام تال

خود را برای آسایش و آرامش مردم به کار برد .نخسهتیف ا هدام او

پس از به دست گرفتف حکومت و ورود به تهاهرت ،مشهورت بها گروههی از مهردم بهرای
 .1ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.72
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص ،14ص72؛ ابن سالپ ،بل االسالپ و شرائع اللین ،ص.92
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم  ،ص.11
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022

گزینش اضی صالح ،شخصی برای امر به معروف و نهی از منکر و سایر کارگزاران دولتی
با ویژگیهای مثبت اخال ی بود.
او در انتخاب ایف کارگزاران ،سیاست عدم تعصب نسبت به بیلهای خاص را در پیش
گرفت و مجلس مشورتی از رؤسای بایل مختلف انتخاب کرد تا بهه کمهك و راهنمهایی
آنان برای تمام والیات والی ،عامل ،کارگزار ،حاکم و اضی و رئیس پلیس تعییف نمایند .او
توجه ویژه ای به عمران و تجارت داشت و گام های سریع در اصالح امور دینهی و دنیهوی
برداشت.

7

منابع رستمی درباره تسامح مذهبی حاکم بعدی رسهتمیان ،ابوالیقظهان بهف ابوالحهاتم
( )591-517سخف گرته اند .در دوره او فِرق و نحل گوناگون ،مانند مذهب شیعه مو عیت
بهتری داشتند .چنانکه در منابر تاهرت ،خطبههای نهجالبالغه رائت مهیشهد 5.او بهرای
اصالح اوضاع اجتماعی و اخال ی مردم بهه تعیهیف والیهان ،اضهیان و مهأموران انتظهامی
شایسته پرداخت 9.آخریف حاکم سلسله بنی رستم ،یعقوب بف افلهح ( )596-591بهود کهه
برخی از منابع درباره ساده زیستی و پرهیزگاری او در زندگی شخصی و حکهومتی سهخف
گرتهاند.

1

با ایف حال ایف حکومت نتوانست در برابر حمله ابوعبداهلل شیعی در سال 596هجهری
به تاهرت ،تل عام تمام اعضای خاندان رسهتمی ،برچیهدن ایهف دولهت و از بهیف بهردن
 .1همان ،ص41؛ درجینی ،طبقات المشایخ بالمغرب ،ص .12،14

 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص41؛ درجینی ،طبقات المشایخ بالمغرب ،ص92؛ ناصری طاهری ،مقلمجه
ای برتاریخ مغرب اسالمی ،ص21؛ ش یلی پاک ،تاریخ تحسیسی مغرب ،ص.141 -121

 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص92؛ جاللی ،جسجتاری در تجاریخ و معتقجلات اباضجیه تن جا بازمانجلگان
ت ارج ،ص.227
 .4ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.122،72
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نمادهای فرهنگی آن مقاومت نماید 7.امامت تهاهرت بها وجهود برخهی و رهه هها ،تجربهه
موفقیت آمیزی بود که حدود یك و نهیم هرن دوام یافهت و خهدمات فکهری ،ا تصهادی،
اجتماعی و سیاسی بزرگی به پیروان خود ارائه داد و آنان را از انقیاد در برابر حکومتهایی
چون اغلبیان (596 -711ق909 - 100/م)رهایی بخشید.

5

امامان رستمی برای اداره بهتر امهور از کهارگزاران زبهدهای بههره مهیبردنهد .رعایها و
کارگزاران ایف دولت در پیروی و تبعیت از امامان رستمی پایبند اصولی بودند که میتوان
ایف وظیره شناسی را در بیف دولتهایی مثهل حکومهت عباسهیان( )626-795کهه در آن
زمان به باالتریف شکوفایی خود رسیده بودند و عصر والیی خهود را سهپری مهیکردنهد،
مشاهده نمود.

9

ایف امامان در برابر دادن مزایا و رعایت حهال کهارگزاران خهویش ،انتظهاراتی از آنهان
داشتند .مانند ایف که پای بند اصول اخال ی شایسهته و مناسهب باشهند تها مبهادا کهژی و
ناراستی آنان به وسیله رعایا تقلید شود 1.همان گونه که گرتهه شهد ،گهاهی امهر انتخهاب
کارگزاران به وور مستقیم به وسیله امام رستمی انجام میشد و گاهی ایهف امهر بها بههره
مندی از مجلس مشورتی و رأی کارشناسانی که مأمور بررسی صالحیت کارگزاران بودند،
انجام می پذیرفت.
شاید بتوان گرت که ایف حد بهرهگیری از آرای افراد صاحب فکر و مشاوره با ایشهان
در جهت اداره بهتر امور و انتخاب افراد شایسته بهرای پسهت ههای مختلهف ،نشهانهای از
 .1البارونی ،االزهار الریاضی سی ائم و مس ک االباضجی  ،ص221؛ سجعل زغسج ل ،تجاریخ المغجرب العربجی
الفاطمی ن و بن زیری و ال ن اجی ن الی قیاپ المرابطین ،ص.221
 .2م ن  ،تاریخ و تملن مغرب ،ص.212
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.11
 .4همان ،ص41؛ درجینی ،طبقات المشایخ بالمغرب ،ص.14-12
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حکومت دموکراسی بود که امامان رستمی از ابتدای حکومت در صدد اجرای آن در تاهرت
بودند .پس ازاثبات کاردانی افراد انتخاب شده ،حاکمان بنی رستم با ارسال نامه هایی ،آنها
را به پارسایی راهنمایی میکردند و بر اصولی تریف وظیره آنهاپ یعنی امر به معروف و نهی
از منکر و نظارت و حرظ بیت المال به شکل عادالنه تأکید میکردند.

7

پس از آن ،خود نظارت ویژهای بر کار ایف افراد داشتند و حتی برای استحکام نظارت،
نهادهای ویژه ایجاد کردند که ایف نهادها به همراه کارگزاران متعهد در اداره و ادامه ایهف
حکومت ،نقش مهمی ایرا کردند .به عبارت دیگر ،کارکنان متعهد و زبده رسهتمی ،زمینهه
مناسبی را برای امامان رستمی فراهم می آوردند تا آنان بتوانند به سازمان دهی امور مردم
بپردازند و در نتیجه نظم و امنیت موجود ،رعایای خود را به رعایت اوامر دینی فرا خوانند و
آنان را از افعال ناپسند منع نمایند.
 .2-2تشکیالت قضایی

اضیان از مهم تریف ارکان دولت بنی رستم پس از امام و در رأس تشکیالت ضهایی
بودند .انتخاب آنها به دلیل حساسیت کارشان به آسانی صورت نمی گرفت .متصدیان ایف
مقام باید دارای خصایص و ویژگیهایی خاص بودند تا شایسهته گهزینش چنهیف منصهبی
میشدند.
حکومت بنی رستم بر ایف باور بود که اضیان باید افهرادی عهالم بهه کتهاب و سهنت
باشند ،فاسد و رشوه گیر نباشند ،در برابر دشمنان و مخالران صبور باشهند ،در راه حهه بهه
نکوهش و سرزنش هیچ کس توجه نکنند ،با صاحبان اندیشه و عا الن مشهورت نماینهد،
ثابت دم ،پاک دامف ،پارسا و مدبر در امور دیف باشند ،خو

اخالق وخو

سیرت باشند،

از عیوب اخال ی مانند عدم بصیرت وآگاهی مبرا باشند ،خود را به رعایت امهور معنهوی و
 .1البارونی ،االزهار الریاضی سی ائم و مس ک االباضی  ،ص 221؛ سعل زغس ل ،تاریخ المغرب العربی تاریخ
دول االغالب و الرستمیین و بنی ملرار و االدارس حتی قیاپ الفاطمیین ،ص.221
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مادی متعهد کنند و به صورتی برخورد نمایند که برای مهردم الگهوی شایسهته و مناسهبی
باشند.

7

ضات پس از دارا بودن شرایس بیان شده ،شایستگی معرفی خود را به امامان رسهتمی
مییافتند .در وا ع ،سختی های گزینش ضات به دلیل حساسیت شغلی ایف افراد بودپ چرا
که امامان رستمی اعتقاد داشتند در باالتریف ارکان معنوی دولت ،باید افراد شایستهای رار
گیرند که الگوی مناسبی برای سایر رعایا در کردار و اعمال باشند .بررسی تاریخ بنی رستم
نشان می دهد ،اولیف ا دام امامان رستمی پس از به حکومت رسیدن ،مشورت بها بزرگهان
اباضی و غیر اباضی برای انتخاب اضیان بود.
نخستیف ا دام ابوالیقظان پس از ا امت در تاهرت ،مشورت با گروههی از مهردم بهرای
گزینش اضی صالحی بود 5.ابوحاتم یوسف بف ابی یقظان نیز ،رهبری بود که پس از ورود
به تاهرت ،بزرگان اباضی و غیر اباضی را گرد آورد و درباره کسی که باید منصب ضهاوت
را عهده دار شود ،با آنان به مشورت پرداخت و پس از مشورت و تحقیهه ،ضهاوت را بهه
فردی به نام عبداهلل سپرد.

9

ناگرته نماند که دشواری گزینش ضات ،تنها در مرحله اولیهه انتخهاب آنهها بهود و در
صورت گزینش ،ایف افراد جزء گروهی بودند که از باالتریف امکانات و آسهایش در جامعهه
رستمی برخوردار میشدند .آنان به چنان منزلتی میرسیدند که هیچ شخصی ،اجازه دخالت
 .1حجازی ،تط ر الفکر التربج ی االباضجی سجی الشجمال االسریقجی مجن القجرن االول حتجی القجرن العاشجر
ال جری،ص112؛ عبلالحمیل ،تاریخ المغرب العربی الفاطمی ن و بن زیری و ال ن اجی ن الی قیاپ المرابطین،
ص221؛ حریری ،اللول الرستمی بالمغرب االسالمی حضارت ا و عالقت ا بالمغرب و االنلل  ،ص.111
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص91؛ ضیائی ،تاریخ واعتقادات االباضیه ،ص.224
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.97
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023

در امور ایشان را نداشت وکسی نمی توانست عقیده ایف افراد را در حکمی ،پس از تصویب
آن تغییر دهد.

7

در مورد ضاوت که وظیره اصلی اضیان بود ،بیان ایف نکته الزم اسهت کهه آنهها در
محالتی به نام دار القضا حضور می یافتند و به امور ضایی می پرداختند .اضیان در بیشتر
دوران حکومت رستمیان به وظیرهه اصهلی خهودپ یعنهی ضهاوت مشهغول بودنهد امها در
دورههایی مانند دوره افلح ،وظیره محتسبان 5نیز برعهده آنها گذارده شد.
یکی دیگر از ارکان نهاد ضاوت ،اصحاب شروه بودند که نایبان و جانشهینان اضهی
محسوب می شدند .آنان در غیاب اضی وظایف او را بر عهده داشتند 9.صاحبان شهروه از
لحاظ ویژگیهای شخصیتی مانند ضات ،باید دارای شایستگیهای معنوی و دنیایی بودند
و درست به همان نسبت که در انتخاب اضیان ،سخت گیری وجود داشت ،ایف دسته هم
از سخت گیری مبرا نبودند و پس از غربال گری های متعدد انتخاب میشدند تا بتوانند در
غیاب اضیان به انجام وظایف آنها بپردازند.

1

 .1همان ،ص.122
 .2محتس مقامی در ساتتار دولت های اسالمی ب د که در رأس ن اد حسبه قرار می گرست .ابتلا کجار آن
محلود به تنظیم بازار میشل اما با گرشت زمان ،تماپ ام ر مرب ط به امر به معجروف و ن جی از منکجر را در
برگرست .عالوه این ،محتس بر کار اصناف و مشاغ مختسف نظارت داشت .اصناف م رد نظارت محتسج

حتی شام باالترین مقامات ش ر ماننل قاضی میشل (ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم،ص97؛ مقلسجی ،احسجن
التقاسیم سی معرس االقالیم ج،2ص411؛ ابن تسلون ،العبر و دی ان المبتلا و الخبر سی ایاپ العرب و العجم و
البربر ،ج، 1ص.)422
 .2همان،ص.112
 .4ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم،ص.72
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یکی دیگر از ارکان تشکیالت ضایی بنی رستم ،محتسبان (متصدیان امر به معروف و
نهی) بودند 7.نهاد حسبه یکی از نهادهایی است که در وول تاریخ اسهالم ،دارای جایگهاه
ویژهای در ساختار حکومت های اسالمی بوده است .محتسب از سوی امام یا خلیره به ایف
مقام منصوب می شد و گاه ایف کار بها نظهارت اضهی و توافهه حهاکم انجهام مهیشهد.

5

محتسبان باید دارای ویژگی های خاصی ،مانند برخورداری از عقل کامل ،اواعت کامهل از
امامان رستمی ،امانت داری و اراده باال بودند.

9

در تمام دورهها می توان توجه خاص امامان رستمی را به ایف نهاد مشاهده کرد ،ولهی
ابوالیقظان از برجسته تریف امامان رستمی بود که توجه ویژه به ایف امر داشت 1.وی بهرای
ایف کار ،افراد بیله نروسه  2را شایسته تر از سایریف میدانست و آنهان را عههده دار ایهف
وظیره کرد 6.درت تنریذی محتسب در ادوار مختلف و در حکومتهای مختلهف مترهاوت
بود ،اما وظایری که ایف نهاد در حکومت بنی رستم برعهده داشت تراوتی با وظایف آن در
دیگر حکومتهای اسالمی نداشت.
ایف نهاد دارای ارتباط مستقیم و همیشگی با بازار و اصناف بود و بنیهان آن بهر اصهل
دینی امر به معروف و نهی از منکر استوار بود 1.مههمتهریف وظهایف آن عبهارت بودنهد از:
 .1الرازی ،تجارب األمم ،ج ،1ص.222
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.112
 .2همان ،ص.112
 .4همان ،ص.114
 .1قبیسه نف سه از بزرس ترین قبای بربر و منس ب به نف س بن زحیک بن مادغی  ،نیجای بربرهجای بْت،جر،
است .بن زَمُّْ ر ،بن مکس ره و ماط سه م مترین شاتههای این قبیسه هستنل.
 .1ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.72
 .7همان ،ص.114
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نظارت بر فعالیت های بازار برای جلوگیری از رشوه ،احتکار و غش در معاملهه ،مرا بهت از
اصناف و اوزان ،نظارت بر اهل ذمه تا خالف مقررات عمل نکنند.

7

توجه ایف افراد به امور تا اندازهای بود که نه تنها انسانهها ،بلکهه حیوانهات را شهامل
میشد .آنان اگر صابی را در حال دمیدن در الشه گوسرندی میدیدند ،مجازات میکردند.
از کسی که بیش از توان چهارپا بر او بار نهاده بود میخواستند آن را سبك کند و متناسب
با وزن چهارپا از او کار بکشد .همچنیف ،اگر زبالهای در معابر عمومی دیده میشد ،ساکنان
پیرامون آن را مسئول رفت و روب آن محل مینمودند.

5

 .3-2تشکیالت اقتصادی

امامان بنی رستم برای نظم دادن به امور مالی خود از افرادی به نهام عهامالن و گهرد
آورندگان زکات بهره می بردند .ایف افراد در دولت بنی رستم ،وظیره جمع آوری مالیهات و
زکات را برعهده داشتند .آنها اداره کنندگان امور مالی محسوب میشدند و در میان شهرها،
بایل و ووایف میگشتند و زکات و مالیات را جمع آوری میکردند و از همان مالیاتها به
میزان کارکرد و استحقاق ،دستمزد میگرفتند 9.گاه در ایف امر ،محتسبان ،ایشان را یاری
میکردند.
درباره ویژگی های عامل زکات در منابع سخف چندانی گرته نشده اسهت ،امها عهدالت،
عدم ظلم و پاک دستی از ویژگی های ایشان بود .در منابع دربهاره سهختگیهری مالیهاتی
اباضیان ،مطالب کمی دیده می شود .در زمینه انواع مالیات و درآمدهای دولهت رسهتمیان
میتوان به مالیات ده گانه ای اشاره نمود که بر دام ،محصوالت گیاهی به خصوص جهو و
1
گندم جاری بود.
 .1عبل الرحمن بن تسلون ،مقلمه ابن تسلون ،ص.422
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ص.72
 .2همان ،ص.41
 .4همان ،ص.42
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تاریخ بنی رستم نشان می دهد که در دوران عبدالرحمان و بیشتر جانشینانش ،خزانه از
اموال پر بودپ زیرا صد ه و زکات در و ت مقرر از دارندگان گوسرند و شتر دریافت میشد.
به وسیله اموال صد ه ای ،لباسهای پشمی خریداری میشهد و بهه سهاکنان ههر خانهه و
عامالن زکات به میزان الزم اعطا میشد.

7

در نتیجه کرایت و د ت عامالن زکات و وصول مرتب مالیاتهها ،دولهت بنهی رسهتم
اوضاع ا تصادی خوبی داشت .به گونههای کهه عبهدالرحمف و جانشهینانش بها کشهورهای
مختلری ،مانند بنی مدرار(925-722ق) راردادهای ا تصادی و سیاسی امضا میکردنهد و
به برپایی بازارهای متعدد داخلی ،مانند بازار ابف ورده فارسی میپرداختند.

5

 .3والیان

رستمیان به تعییف والی اهمیت بسیار می دادند .مهمتریف وظایف والیهان ،حرهظ امنیهت و
سازمان دهی امور اداری مناوه مختلف بود .آنها در مناوه مختلف تحهت حکومهت بنهی
رستم ،وظایف دینی و دنیایی امامان اباضی را به نیابت ایشان بهر عههده داشهتند .والیهان
اباضی تنها حاکم سیاسی نبودند ،بلکه وظایری چون نظارت بهر اضهیان ،تهرویج و تبلیهغ
مبانی مذهبی اباضیه از وریه داعیان و مبلغان دینی ،ترمیم حصارها ،آبادانی پهل و ماننهد
آنها را بر عهده داشتند.

9

والیان به دلیل گستردگی وظایف دینی و اداری واگذار شده بهه آنهها بایهد بها مسهائل
شرعی و مذهبی به صورت کامل آشنا بودند .بررسی تاریخ بنهی رسهتم نشهان دهنهده آن
 .1همان ،ص44؛ البارونی ،االزهار الریاضی سی ائم و مس ک االباضی  ،ص292،212؛ برومنل اعسم،عباس و

آقامحملی،سمیه«،شات ه های ت سعه یاستگی تاهرت» ،مطالعات تاریخ سرهنگجی ،پجووه
ایرانی تاریخ ،ش  ،11ص.29
 .2ضیائی ،تاریخ واعتقادات االباضیه ،ص192 ،117؛ العروی ،مجم تاریخ المغرب ،ص.117
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم،ص.12 ،42

نامجه انجمجن
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است ،بخش بزرگی از موفقیت های رستمیان در زمان اوج درت ،مدیون والیهان شایسهته
بود .به عنوان نمونه می توان به ابوعبیده جناونی ،والی جبل نروسه7در دوره امامت افلهح و
افلح بف عباس ،والی جبل نروسه در دوره امامت ابوالیقظان بف افلح اشاره نمود .از سهویی
دیگر ،زمانیکه بنی رستم به سمت ضعف می رفت از تعداد والیان با کرایت کاسهته شهد و
والیان ناشایست در ضعف و سقوط بنی رستم نقش مهمی داشتند.

5

 .4نتیجه

حکومت دینی بنی رستم بر پایه اعتقهادات اباضهیه دارای سهاختار و تشهکیالت سیاسهی،
ضایی و ا تصادی بود که در رأس آن امام رار داشت .عالوه بر امام ،اضهیان ،اصهحاب
شروه ،محتسبان ،والیان و عامالن زکات ارکان دیگر ایف حکومت را تشکیل می دادند .در
ایف حکومت ،توجه ویژه به رو

انتخاب ،ویژگیها و وظایف هریك از رکفها شده است.

تراوت چندانی بیف وظایف ارکان ایف حکومت با ارکان حکومتهای ههمزمهان ماننهد
عباسیان نبود ،اما توجه و تأکید جدی بر ویژگی های فردی افراد برای کسب مقام و بههره
گیری از شورای مشورتی بزرگان اباضی ،علما و رؤسای بایل جهت انتخهاب کهارگزاران،
نظارت بر ایشان و اداره امور سبب گردید رستمیان بهه نسهبت حکومهتههای ههمزمهان،
توفیقی نسبی در امر حکومتداری به دست آوردند.
 .1جناونی از زاهلان بزرس اباضجی روسجتای جَنجاون /إجنجاون ،واقجع در نزدیکجی روسجتای سُسّجاط در
جب نَف سه ب د .از تاریخ ت لل وی اطالعی دردست نیست ،اما بنا بر بعضی نشانهها در اواسجط قجرن دوپ در
روستای جناوان به دنیا آمل .در همانجا رشل کرد و به سراگیری عسم پرداتجت .اب عبیجله در زمجان امامجت

اسسح بن عبلال هاب بن عبلالرحمان رستمی که نیم قرن به درازا کشجیل ،وسجات یاسجت(ورجالنی ،السجیرة و
االتبار االئم ،ج،1ص.)121
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم،ص1271؛ ضیائی ،تاریخ واعتقادات االباضیه ،ص.294

082

بررسی تشکیالت و ارکان حکومتی دولت بنی رستم

در نتیجه کرایت آنها و شکوفایی تاهرت پایتخت ایشان ،بسیاری از ممالهك ،خواههان
ارتباط با رستمیان بودند .مهاجران متعهددی از سراسهر کشهورهای اسهالمی وارد تهاهرت
میشدند تا از آرامش و آسایش فراهم شده به وسیله کارگزاران و امامان ایف حکومت بهره
مند شوند .حکومت صد و چهل ساله امامان رستمی ثابت کرد کهه مهیتهوان بها د هت در
مرحله انتخاب کارگزاران ،دخالت دادن مردم در امور حکومتی و بهره گیری از اصل شورا،
سطح کشور را تا حدی باال برد که دولتهای متمدن آن روزگار با ابزارهای متعددی ،مانند
وه هریه و تشکیالت منسجم به آن رسیده بودند.

082

سال بیستم ،شماره هفتادوهفتم ،بهار 8931

منابع
 .1االباضی ،ابن سالپ سالم بن یعق ب ،بل االسالپ و شرائع اللین ،آلمان :قرانزشتانیر ،بی تا.
 .2ابن اثیر ،عزاللین اب الحسن عسی ،الکام سی التاریخ ،بیروت :دارال ادر-دارالبیروت.1211 ،
 .2ابن صغیر ،تاریخ بنی رستم ،ترجمه حجت اهلل ج دکی ،ت ران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت سرهنج
و ارشاد اسالمی.1271 ،
 .4االدریسی ،اب عبلاهلل محمل بن محمل بن عبلاهلل ادری

الحملی ،نزهج المشجتاف سجی االتتجراف ا سجاف،

بیروت :عالم الکت 1429 ،ه.ف.
 .1البارونی ،سسیمان باسا ،االزهار الریاضی سی ائم و مس ک االباضی  ،محمل عسی ال سیبی ،لنلن :دارالحکمه،
2221پ.
 .1باس رث ،کسیف رد ادم نل ،سسسسه های اسالمی جلیل راهنمایی گاهشماری و تبارشناتتی ،ترجمه سریلون
بلره ای ،ت ران :مرکز بازشناسی اسالپ و ایران.1211 ،

 .7برومنل ،اعسم عباس و سمیه ،آقامحملی« ،شات جه هجای ت سجعه یجاستگی تجاهرت» ،مطالعجات تجاریخ
سرهنگی ،پووه

نامه انجمن ایرانی تاریخ ،س ،1ش.29

 .1البکری ،اب عبیل ،المغرب سی ذکر بالد اسریقیه والمغرب ،بی جا :بی نا ،بی تا.
 .9تامر ،عارف ،اسماعیسیه و قرامطه درتاریخ ،مترجم حمیرا زمردی ،قم :مؤسسه سرهنگی و هنری تبیان ،بجی
تا.
 .12جاللی ،مسع د ،جستاری در تاریخ و معتقلات اباضیه تن ا بازمانلگان ت ارج ،ت ران :نگاه سبز ،بی تا.

 .11الجمیسی ،رشیل ،الرستمی ن سی تاهرت112ه297-ه انتشار االباضیه سی المغرب واثره سجی القیجاپ اللولجه
الرستمیه ،بی جا :بی نا ،بی تا.
 .12جی انی ،اب القاسم بن احمل ،اشکال العالم ،ت ران :آستان قلس رض ی.1211 ،
 .12چس نگر ،محمل عسی« ،م قعیت تجاری آسریقیه ومغرب و نق

آن در تاسی

تالست ساطمی» ،تجاریخ

اسالپ ،س ،2ش  ،9ب ار.1211
 .14حاجی زاده ،یلاهلل ،بنی رستم ،قم :پووهشکله باقر العس پ ،بی تا.

 .11حجازی ،عبلالرحمانی ،تط ر الفکر الترب ی االباضی سی الشمال االسریقی من القجرن االول حتجی القجرن
العاشر ال جری ،صیلا :المکتب الع ری  ،بی تا.

 .11حلاد ،غالمعسی ،دان

نامه ج ان اسالپ ،ج ،1ت ران :بنیاد دایرة المعارف االسالمی.1212 ،

082

بررسی تشکیالت و ارکان حکومتی دولت بنی رستم

 .17حریری ،عیسی ،اللول الرستمی بالمغرب االسالمی حضارت ا و عالقت ا بالمغرب و االنلل  ،بی جا :بجی
نا1412 ،هج.
 .11الحم ده ،عبلالحمیل حسین ،تاریخ المغرب سی الع ر االسالمی ،القاهری :اللار الثقاسی لسنشر2221 ،پ.
 .19حم ی بغلادی ،یاق ت ،معجم البسلان ،ترجمه عسینقی وزیری ،ت ران :پووهشکله باستان شناسی.1212،
 .22الحمیری ،محملبن عبلالمنعم ،الروض المعطار سی تبر االقطار ،عبجاس احسجان ،لبنجان :مکتبج البنجان،
1914پ.
 .21دائرة المعارف االسالمی  ،ت ران :مؤسسه مطب عاتی اسماعیسیان ،بی نا.
 .22درجینی ،طبقات المشایخ بالمغرب ،بی جا :بی نا ،بی تا.

 .22رامین ،عسی و کامران سانی ،محمل عسی سادات ،دان
دان

نامه دان

گستر ،ت ران :مؤسسه عسمی -سرهنگی

گستر ،بی تا.

 .24الزرکسی ،تیراللین ،االعالپ قام س التراجم الش ر الرجال من العرب و المستعربین والمستشرقین ،الطبع
الثامن  ،بیروت :دارالعسم لسمالیین1919 ،پ.
 .21سعل زغس ل ،عبلالحمیل ،تاریخ المغرب العربی الفاطمی ن و بن زیری و ال ن اجی ن الی قیاپ المجرابطین،
االسکنلریه :بی نا ،بی تا.

 .21جججججججججججججججج  ،تاریخ المغرب العربی تاریخ دول االغالب و الرستمیین و بنی ملرار و االدارس حتی
قیاپ الفاطمیین ،االسکنلریه :الناشر بالمعارف ،بی تا.
 .27سعیلیان ،عبلالحسین ،دایرة المعارف بزرس ن  ،ج ،4ت ران :عسم و زنلگی.1214 ،
 .21شماتی ،احمل بن سعیل بن عبلال هاب ،السیر ،تحقیق احمل بن سع د السیابی ،بی جا :بی نا 1427 ،ه.ف.
 .29ش یلی پاک ،محملرضا ،تاریخ تحسیسی مغرب ،قم :جامع الم طفی العالمی .1219 ،
 .22ضیائی ،عسی اکبر ،تاریخ و اعتقادات االباضیه ،قم :ادیان.1292،
 .21عبادی ،احمل مختار ،العبادی سی تاریخ المغرب و االنلل  ،اسکنلریه :مؤسس الشباب الجامع  ،بی تا.
 .22ع دی ،ستار ،تاریخ دولت اغسبیان در اسریقیه و صقسیه ،ت ران :امیرکبیر.1211 ،
 .22سرهمنل ،ی ن « ،روابط سیاسی و تجاری رستمیان در مغرب میانه» ،سقه و تجاریخ تمجلن ،س ،4ش،11
ب ار .1217
 .24کردی ،رضا ،تاریخ سیاسی ت ارج شمال آسریقا در سله های اول و دوپ هجری ،قم :پووهشگاه ح زه و
دانشگاه و سمت.1219 ،
 .21الملنی ،احمل ،دائرة المعارف االسالمی  ،ت ران :مؤسسه مطب عاتی اسماعیسیان1942،پ.

082

سال بیستم ،شماره هفتادوهفتم ،بهار 8931

 .21مراکشی ،ابن عراری ،البیان المغجرب سجی اتبجار االنجلل

و المغجرب ،تحقیجق ج.س.کج الن ،بیجروت:

دارالثقاس  ،بی تا.
 .27مراکشی ،االستب ار سی عجائ االم ار ،بغلاد :دارالشئ ن الثقاسی  ،بی تا.
 .21مقلسی ،اب عبلاهلل محمل بن احمل ،احسن التقاسیم سی معرس االقالیم ،ت ران :شرکت مؤلفان و مترجمجان،
.1211
 .29م س ی بجن ردی ،کاظم ،دایرة المعارف بزرس اسالمی ،ت ران :دایرة المعارف بزرس اسالمی.1211 ،
 .42م ن  ،حسین ،تاریخ و تملن مغرب ،ترجمه حمیلرضا شیخی ،ت ران :سمت.1292،
 .41ناصری طاهری ،عبلاهلل ،مقلمه ای برتاریخ مغرب اسالمی ،قم :پووهشگاه ح زه و دانشگاه.1211 ،
 .42ن یسنله ناشناس ،حلود العالم من المشرف الی المغرب ،قاهره :دارالثقاس لسنشر 1422،ه.ف.
 .42ورجالنی ،اب زکریا یحیی بن ابی بکر ،السیرة و االتبار االئم  ،بی جا :اللار الت نسیه لسنشر ،بی تا.
 .44الیعق بی ،احمل بن ابی یعق ب بن جعفر بن وه  ،تاریخ الیعق بی ،بیروت :دارصادر ،بی تا.
—TAHART---RUSTAMIDS---

W.P.HEINRICHS

AND

45. DONZEL

Leiden Brill2000.
-x-t-u---p.J.BEARMAN,TH.BIANQUIS-

islam-

of

46. ENCYClopadia

C.E.BOSWORTH E.VAN.

081

بررسی تشکیالت و ارکان حکومتی دولت بنی رستم

