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چكیده
شکل گیری مشاغل و مناصب میتل و تحوالت مرتبط با آن ،از موضوعهذای مهذم در
عصر عباسی و متأثر از اوضاع و عوامل گوناگون جغرافیایی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی بوده است .در عصر عباسی ،منصب «قهرمان» از جمله مناصذبی بذه شذمار
میرفت که قدرت و ضع نهاد خالفت بذر عملکذرد آن تأثیرگذاار بذود .ایذن منصذب،
همانند خاستگاه بسیاری از مناصب مانند کتابذت ،وزارت و ...قذدمتی دیرینذه دارد .ایذن
مفهذذوم در یونذذان ،بذذا عنذذوان اویکونومیذذا ( )Oikonomiaو در ایذذران باسذذتان ،کُهرُمذذان
( (Kuhrumânدر وزه هایی چون اقتصاد ،اخالق ،اد  ،سیاست و کشورداری مورد توجذه
بوده است .منصب قهرمان در عصر یادشده ،در اشکال گوناگون و در قالذب نقذشهذایی
چون پیشکاری ،کارگیاری ،کاتبی ،خادمی ...شأنی اقتصادی و سیاسی داشت.
در این پژوهش با استفاده از توصذی و تحلیذل دادههذای تذارییی ،تحذول کذارکردی
منصب قهرمان در عصر عباسی ،بررسی میشود .دستاورد پژوهش ،بیانگر ایذن موضذوع
است که کارکرد اقتصادی منصب قهرمان در بازۀ زمانی مورد بررسی ،تضعی و کارکرد
سیاسی آن تقویت شده است.
واژگان کلیدی :خالفت عباسی ،کارکرد اقتصادی ،کذارکرد سیاسذی ،منصذب قهرمذان،
قهرمانه.

مقدمه

شکل گیری مشاغل و منالب مختلف و ضرورت تشکیل آنها در طول تاریخ ،معلول
نیاز حکومت و قدرت سلطنت برای ادار قلمرو سرزمینی و تسلط هرچه بیشتر بر امور
دولت بوده است .بسیاری از منالب همچون وزارت ،حجابت ،کتابهت ،قضهاوت ...در
بستری فرهنگی و اجتماعی و با تأثر از اوضاا سیاسی زمان خود ،تحوالت و تغییهرات
بسیاری یافته اند .چنانک ه منصبی مانند قضاوت در سیر تاریخی خویش شامل نهادهها و
دیوان های مختلف شده یا وزارت به عنوان ضروریترین و عالیترین منصهب ،در سهیر
تطور خویش در رأ

تشکیالت دیوانی ه یا همان دیوان وزرات ه استوار گشته است.

از جمله منالبی که در گستر حیات سیاسی جامعۀ اسالمی ،تحوالت بسیاری ،نهتنها
در حوز معنایی ،بلکه کهارکردی یافهت ،منصهب «قهرمهان» اسهت .از منظهر لغویهان و
ساسانی ،به فرهنگ سیاسی جامعۀ اسالمی وارد شده است .در کنار تشکیالت اداری ،در
اندرزنامه های ساسانی و سیرالملوا ها و در متون ادبی و فلسفی یونان باستان« ،قهرمان»
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

در حوز اخال و در ذیل آموزههای «تدبیرمنزل» ،قابل بررسی اسهت .پیشهینۀ تهاریخی
این منصب نشان از وسعت کاربرد آن در معانی ،وظهایف و عملکهرد مختلهف دارد .در
جامعۀ اسالمی این وسعت کاربرد ،در متون تاریخی ،ادبی ،حدیثی ،فقهی فراوان است.
«قهرمان» در عصر اول عباسی ،از منالب رسمی و اداری و در عصر دوم از منالب
درجه دو حکومتی است که در سیر تحول خویش ( ) 320 - 132در اشکال گونهاگون
همچون قهرمان ،قهرمانه ،قهرمان الدار ،قهرمان القصر ،قهرمانه الدار ،قهرمه الدار ،قهارم
الدار ،قهارم القصور ،وجود داشته است .منصهب یادشهده در عصهر مهذکور ،در قالهب
نقش هایی چون پیشکاری ،کارگزاری ،کاتبی ،وزیهری ،وکیلهی ،خهادمی ،کنیهزی دارای

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-07

زبان شناسان ،الل و منشأ این واژه ،ایرانی است که به عنهوان الهطالح دیهوانیص عصهر

عملکردی اقتصادی و سیاسی بوده است.
در عصر اول عباسی و در شهرایط قهدرت حاکمیهت و دسهتگاه خالفهت ،عملکهرد
28

است و بالعکس ،در عصر دوم و در روند تدریجی ضعف خالفت ،بها کهاهش فعالیهت
اقتصادی و اوج فعالیت سیاسی این کارگزاران ،مواجه میشویم .گفتنی است توجهه بهه
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قهرمان ها در امور سیاسی ضعیف و نقش آنها منحصر به پیشهرفت در حهوز اقتصهادی

منصبی تحت عنوان «قهرمان» ،در مقالهۀ «پدیهد قهرمهانگی در عصهر عباسهی» ،چهاپ
شده در فصلنامۀ تاریخ اسالم (شماره  ،2تابستان  ،)1392بررسی شهده اسهت .نویسهنده
در این اثر به لهورت تولهیفی ،بهه معرفهی تعهدادی از قهرمانههههای معهرو

عصهر

خلیفه المقتدر باهلل و عملکرد آنان در امور مختلف میپردازد .تأکید پژوهشهگر در ایهن
مقاله ،بر مسئلۀ حضور زنان در عرلههای سیاسی ،بهویژه عصر خلیفهۀ مهذکور اسهت.
شکل و محتوای اثر دیگری چون بازبینی حرم عباسهی 1،از نادیها ماریها الشهیخ 2چهاپ
شده در مجلۀ مطالعات زنان خاورمیانه نیز حول محهور تهاریخ سیاسهی زنهان در عصهر
خالفت عباسی است.
دربار تحلیل زبان شناسی و ریشه شناسی واژ «قهرمان» ،میتوان به آثهاری چهون «از

قهرمان تا پهلوان (بررسی سیر تطور معنایی واژه قهرمان)» ،در پژوهشنامه نقد ادب عربی
علی » اشاره کرد که در فصلنامۀ علوم قرآن و حدیث (شماره  ،۶3بههار  )1391چهاپ
نشده است .گفتنی است با وجود مدعای پژوهشگران بهر نبهود مأخهذی دال بهر ریشهۀ
یونانی این واژه ،در این پژوهش به این مهم پرداخته میشود.
از میان تألیفات ،کتاب دورالجواری و القهرمانات فی دارالخالف العباسمیه از د .سهوا
فیض اهلل حسن ،اثری نسبتاً جامع در این زمینه به شهمار مهیرود؛ امها از انتقهاداتی کهه
میتوان به آثار یادشده وارد کرد ،تأکید بر تأنیث و زنانگی و یکی دانسهتن قهرمانهان بها
جواری است .تعیین جنسیت و سنخیت قهرمانان و حتی قهرمانهها با توجه به عملکهرد
و لورت های مختلف ضبط این واژه ،کاری چنهدان آسهان نیسهت .چههبسها مهیتهوان
بسیاری از قهرمانهها را افزون بر سنخ کنیز ،در زمر غالمان درباری به شمار آورد .بدین
لورت ،نسبت بین جواری و قهرمانه ،از نوا عموم و خصوص من وجه است .توجهه

تحول کارکردی منصب «قهرمان» در دستگاه خالفت عباسی

شده است .در بخش ریشه شناسی هر دو پژوهش ،خاستگاه یونانی واژ قهرمان ،بررسی
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(شماره  ،3پاییز و زمستان  )1390و همچنهین «بررسهی واژ "قهرمانهه" در کهالم امهام

نکردن به این مهم ،از نقاط ضعف پژوهشهای پیش روست .هرچنهد توجهه بهه نقهش

”1. “Revisiting the Abbasid Harems
2. Nadia Maria El Cheikh
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قهرمانه ها و عملکردشان ،در مقاالت و بررسیهای یادشده لهورت گرفتهه اسهت؛ امها

تأکید بر نقش آنان در عصر دوم و غفلت از بررسی و شناخت نوا وظایف این منصب
در عصر اول ،از دالیل اللی توجه به این موضوا است .در این نوشتار ،سعی در ارائهۀ
طرحی جامع تر از وظایف لاحبان این مشاغل از آغاز تا پایان دور مورد بررسی شهده
است .اهمیت کارکردی این منصب در دیوان ساالری عصر عباسی و غفلهت و کوتهاهی
منابع در تعریف و تحدیدی دقیق نسبت به عملکرد لاحبان این مشهاغل ،سهبب طهرح
این پرسش اللی است که تحول کارکردی منصب قهرمان در عصر عباسی از قرن دوم
تا چهارم هجری ( ) 320 - 132چگونه بوده است؟ فرضیۀ مطرح دربار این پرسهش،
این است که تحول کارکردی منصب قهرمان در عصر عباسهی از قهرن دوم تها چههارم
هجری (132ه ) 320از اقتصادی به سیاسی بوده است.
این پژوهش با گردآوری داده های دست اول تاریخی ،ادبی ،لغوی و مقایسهۀ متهون،
شده و به تبیین معنای واژ قهرمان و کاربرد آن ،در زبانهای مختلف (یونانی ،فارسهی،
عربی) می پردازد .در بخش دوم ،تحول کارکردی منصب قهرمان در عصر عباسی مهورد
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

بررسی قرار میگیرد .ضرورت توجهه بهه ایهن مهوارد ،بهرای تکمیهل و گهاهی الهالح
اطالعات و برداشتهای نادرست محققان ،از اهدا

اللی این پژوهش است .به دلیهل

ارتباط و همبستگی تاریخی ه اجتماعی واژ مذکور با بحث الهلی تحقیهق ،در بخهش
اول ،کاربرد الطالح «قهرمان» در لور و جلوههای ادبهی ،فلسهفی و اجتمهاعی اقهوام
مختلف بررسی میشود.
پیشینۀ موضوع
الف) واژه قهرمان در یونان باستان
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در دو بخش تنظیم شده است .بخش اول ،وارد مفهاهیم زبهانشناسهی و ریشههشناسهی

واژ «قهرمان» در یونان باستان ،اویکونومهو  1و در روم باسهتان ،پروکوراتهور 2بهه
معنای سرپرست ،مباشر ،مدبر امور خانه ،وکیل دخل و خرج است ) .(Liddell, 546ایهن
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)1. οἰκονόμος (oikonomos
2. Procuratores
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مفهوم از مباحث مطهرح در تهاریخ تفکهر اقتصهادی یونهان باسهتان بهه شهمار مهیرود

) .(Gottesman,4872- 9ترجمۀ تحت اللفظی اویکونومهو  ،عینهاً بهه معنهای «مهدیریت
خانوار» 1است که در ذیل تعابیری چون دستور ،فرمان ،تنظیم ،اداره کهردن و مهدیریت،
قابل بررسی است ).(lid dell, Ibid
بدین لورت ،این تعبیر و تعابیر متراد

آن همچهون «سیاسهت منهزل» و «حکمهت

منزلی» ه به عنوان دومین شاخه از اقسهام سههگانهۀ حکمهت عملهی در فلسهفۀ مشّهایی
(ارسطو ،)229 ،معادلی برای اُیکونومیا (از اُیکو

=  oikosبه معنای خانه و نومهو

=

 nomosبه معنای قانون) در زبان یونانی است ) .(Scott,1204موضوا آن ،چگونگی ادار
منزل و مشارکت مرد با زن ،فرزند ،بندگان و خدمتکاران برای تنظیم امور منهزل اسهت
(ابنسینا .)2/2 ،از میان مورخان ،تنها تنوخی به منشأ یونانی آن اشاره دارد (تنهوخی/4 ،
 ،179به نقل از :عنیسی.)59 ،

2

زبهان فارسههی از زمههان هخامنشههیان ( 559 - 331پههیش از مههیالد مسههیح) تهها کنههون
زبان فارسی رایج پس از هخامنشهیان تها اسهالم «فارسهی میانهه» و زبهان فارسهی دور
اسههالمی «فارسههی دری یهها نههو» نامیههده مههیشههود (ابوالقاسههمی .)12 ،در ایههن سههطور،
واژ قهرمان بر اسا

متون دینی و غیر دینی پهلوی ساسانی و با استناد به متهون میانهه

بررسی میشود .در فرهنگهای فارسی ،این واژه معرّب ذکر شده است (رامروری۶8۶ ،؛
شاد .)3303 /4 ،بنابر نظر ابراهیم پهورداوود ،قهرمهان از مصهدر کهر ( = Karکهردن) و
معرب کُهرُمان

)(Kuhrumân

به معنای «کاراندیش» است (پورداوود .)73 ،این تعبیر ،در

منالبی که قهرمان ها در طول تاریخ به عهده داشتهاند ،ماننهد کتابهت ،وکالهت ،وزرات،
قابل بررسی است.

تحول کارکردی منصب «قهرمان» در دستگاه خالفت عباسی

زبههان رسههمی ایههران بههوده اسههت .زبههان فارسههی دور هخامنشههیان «فارسههی باسههتان»،
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ب) بررسی واژه قهرمان در ایران باستان

جزء دوم این واژه «مان» یا «همان» ( )Manahبه معنای خانه و سرای نیست ،بلکه در
 .2عالقهمندان میتوانند برای مطالعه و مشاهد اثر یادشده (طوبیا العنیسی ،تفسیر األلفاظ الدخیل فی اللغ العربی مع
ذکر أصلها بحروفه )1932 ،به نشانی تهران ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،بخش نسخ خطی ،شهماره ثبهت،
 10085مراجعه کنند.
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1. household manager

اوستا و فر

هخامنشی به معنای اندیشیدن ،شناختن ،بهه یهادآوردن و دریهافتن اسهت

(همو .)73- 72 ،از اینرو فرهنگهایی که قهرمان را سرپرست امور خانه ،دایه و خهانم
خانهدار معنا کردهاند ،متأثر از همین برداشت بودهاند (آذرنوش.)5۶3 ،
به باور کزازی ،کَهرمان و در پی آن قهرمان از واژ «کار» برآمده است .در دگرگهونی
آواهای زبانی ،واژ کار به کهر تغییر یافته است .کهرمان لورتی از کارمان در ترکیهب،
کار  +مان به شمار میرود .معنای کنونی کار ،کردار و عمل ،و معنای کهنتر آن نبرد و
آوَرد است (کزازی .)۶3- ۶2 ،معنای کهنتر ،در معنهای پهلهوان ،پیروزمنهد و همهاورد
همچنان کاربرد دارد 1.دیگر معنای آن کارگزار ،کاربند و کاربهدست است 2.او در ادامهه
می افزاید که کارمان به کَهرمان دیگرگون شهده اسهت .از آنجها کهه میهان ایهن دو واژه
ه یعنی «کَهرُ» و «مان» ه گسهل و درنهگ آوایهی وجهود دارد« ،کَهرُمهان» بهه «کَهرَمهان»
دیگر ریشۀ ذکر شده برای این واژه kār- framān ،است که در فرهنگهای لغهت ،بهه
معنای کارفرما (مکنهزی ،)283 ،کهارگزار ،دادگهذار ،نگهبهان (پرتهو،)1473-1472 /2 ،
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

فرمههانبر و مسههتخدم (بهههار و کسههرائیان )253 ،آمههده اسههت .همچنههین ،نههام یکههی از
مجموعه های حقوقی عصر ساسانی« ،خویشکاری نامۀ عوامل دولتی» 3است که وظایف
هر گروه از مأموران دولتی در آن ثبت شده بود (مرد بهرامان.)378 ،
در فرهنگ نفیسی kār-framāyan ،به معنای وزیران و مردمهان بهزرگ دولهت اسهت
(نفیسی .)2740/4 ،در آثاری همچون األدب الصغیر و األدب الکبیر که توسهط ابهنمقفّهع
 .1در فقره  93از یادگار زریران ،جایی که کیگشتاسب اداره سراه را پس از مرگ زریر به نوهاش بستور میسرارد،
می توان معنای پهلوانی و جنگجویی این واژه را دریافت:

"jāwēd

rōz

yat-ō

bawēh

ī

nāmxrāst

ī

framāy

tō

kār-um

ērān

…spāhī

nūn

“Ud

«و اکنون تو برای من ،کار سراه ایران را نیز کار تو فرمهایی[ ،باشهد کهه] نهامآور باشهی تها بهه روز جاویهد».
(آموزگار.)3۶ ،
 .2معادل این معنا در کتاب وزیدگیهای زادسپرم از متون پهلوی (فصل  ،30بند  )28آمده است:
«زور آهنجا که خوردنیها و آشامیدنیها را به شکم و جای خود کشد ،به کارفرمان (= کارفرما) همانند است که
ابزار (= ادویه) گوشت ،خوردنیها را بخرد [و] به خانه بفرستد»( .زادسررم.)83 ،229 ،
3. xweš karĪh – nāmag i kārframān
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“Homānāg ast zōr ī āhanjāg, Kē xwariŠnān xwariŠnān andar ō Kumīg ud xwēŠīg kadag āhanjēd, ciyōn
”kār- framān kē abāz, gōŠt, xwariŠnān xrīnēd, be ōxānag frēstēd.
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دیگرگونی یافته است (کزازی.)۶3 ،

ه نویسنده و مترجم آثار پهلوی بهه عربهی ه از فارسهی میانهه بهه عربهی نوشهته شهده،
کارفرمایان ه به لورت «عمّال» ه در همان مصدا وزیران و کارگزاران ثبت شده است
(ابنمقفّع .)54 - 53 ،آوانوشهت دیگهر ایهن واژه ،بهه لهورت کهرداران ( )kartārānیها
کارداران ( ،)kardārānدر متون پهلوی وکارنامۀ اردشهیر بابکهان ،بها ترجمهۀ عهامالن و
کارگزاران دولتی آمده است (جاماسب آسانا139 ،307 ،؛ فرهوشی.)87 ،
در کنار مباحث ریشه شناسی و زبانشناختی ،در دسهتگاه دیهوانسهاالری و دربهاری
عصر ساسهانی ،مهرههای متعهددی وجهود دارد کهه مربهوط بهه ادارات یها مقامهاتی در
شاهنشاهی ساسانی است .از جمله این مقامات میتوان به دبیری و کارفرمانی اشاره کرد
(دریایی .)130 ،دبیران ،کاتبان یا کارداران ،تنها کسانی بودند کهه دربهار امهور مختلهف
خواندن و نوشتن میدانستند (همو)139 ،؛ چنانکه قهرمان باذان ه عامل خسروپرویز در
(طبری۶55 /2 ،؛ ابنسعد.)199 /1 ،
ریشههای دیگر واژ «کهرمان» هستند که در اواخر دور ساسهانی ،بیشهتر معهرف

سهنخ

کاتبان و دبیران بودند .گفتنی است قهرمان ،در جلوههای ادبی و در داستانهای عامیانهۀ
پارسی مانند قهرماننامه ،به طور وسهیع ،شخصهیت الهلی آثهار ادبهی و هنهری اسهت.
قهرمان ،نام فرزند فریدون و مقهور کننهد دیهوان ،جهادوگران و محهافظ گنجینههههای
هوشنگ اسهت (طرسوسهی .)9-17-18 ،چنهین پیشهینهای از واژ قهرمهان ،در دیهوان
عنصری و مسعود سعد سلمان نیز دیده میشود 1.بنابراین ،این واژه در مهتنههای کههن
پارسی ،در معنای گنجینه دار و کسی از دیوانیان و بلندپایگان کشور است که سررشتهها
در کارهای مالی ،درآمدها و هزینهها به دست او سررده میشده است.

تحول کارکردی منصب «قهرمان» در دستگاه خالفت عباسی

بههدین لههورت ،واژههههای  Kartārān ،Kār-framāyan ،Kār-framānو یهها ،Kardārān
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یمن ه به نام بابویه که به رسالت به سوی پیامبر

فرستاده شد ،کاتب و حاسب بهود

ج) بررسی واژه قهرمان در زبان عربی

 .1تو ،مر چرخ فرهنگ را آفتابی ،تو مرگنج هوشنگ را قهرمانی( .عنصری بلخی)278 ،؛ بگفتم همهه عیهب ایهن
است و بس که جود است برگنج تو قهرمان( .سعد سلمان)430 ،
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واژ قَهرَمان به فتح راء ،ذیل قَهرَم (ابنمنظهور ،)334 /11 ،از فعهل و مصهدرص «قَههرَم

قَهرَمه» به معنای امور کسی را بر عهده گرفتن ،خازن (ابناثیهر ،النهایهه ،)129 /4 ،امهین
دخل و خرج (دوزی ،)403-402 /8 ،وکیل و متصدی (جُر )1۶74 /2 ،است و جمع آن
قهارم و قهارمه است (همو) .تلفظ دیگر این واژه قُهرَمان ،قَهرُمان (لجن مهن االسهاتذه،
1374؛ دوزی ،)403 /8 ،قُهرُمان (جوالیقی34 ،؛ ابنسیده )333 /4 ،ذکر شده و قَرهَمهان
ه قهرمام شکل مقلوب آن است (دوزی403-402 /8 ،؛ ابنمنظور .)334 /11 ،در الهل،
واژ قهرمان در لغت عرب ،معرّب و دارای ریشۀ فارسی و مراد

با لغت پیشکار زبان

فارسهی اسههت (مجلسهی388 /92 ،؛ زبیههدی .)599 /17 ،در معنهای مجههازی ،از امنهها و
خواص ملک و سلطنت و کسی است که حافظ و نگهدار امور تحت تصهر

خهویش

است (فراهیدی.)1535 /3 ،
برخی از فرهنگها ،به اشتباه آن را ترکیبی از دو واژ «قَهَرَ» عربی و پسهوند فارسهی
«قَهَرَ ه قهراً» میآید (افرام البستانی .)554 ،بدین لورت ،چه در فرهنگهای فارسهی و
چه در فرهنگهای معالر عربی ،مجازاً به معنای آمر ،لاحب حکم ،قههر ،غلبهه ،زور،
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

قدرت ،حکومت ،تعبیر شده است (دهخدا538-539 /11 ،؛ شیر130 ،؛ شاد.)3303 /4 ،
دربار الطالح و منصب قهرمان در جاهلیت ،با توجه به بررسهی اشهعار و دواویهن
جاهلی موجود ،همچون دیوان امرؤالقیس ،دیوان زُهیر بمن أبمی سملمی ،دیموان األعشمی،
دیوان أوس بن حجر یا در مجموعههایی چون الشعر و الشعراء ،جمهمرة اشمعار العمرب و
معلقّات سبع ،در مجموا باید گفت چنین الطالحی در اشعار و متهون جهاهلی وجهود
ندارد .دلیل این امر را باید در موضوعات شهعر جهاهلی جسهت .شهعر جهاهلی مولهود
زندگی شاعر و احهوال طبیعهی و اجتمهاعی اوسهت .مشههورترین ایهن موضهوعات در
ولف ،مدح ،رثا ،هجا ،فخر ،غزل ،خمر ،زهد و حکمت است (مُعَلَّقهات سَهبع .)8 ،در
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«مان» دانستهاند (شیر130 ،؛ شاد)3303 /4 ،؛ چنانکه در فرهنگ المنجمد ،قهرمهان ذیهل

اینگونه آثار ،جایی برای مفاهیم و موضوعاتی چون قهرمان ،در همان معنای قهدیم یها
جدید نیست.
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پندآموز ،در منابع روایی ،حدیثی ،ادبی مواجه میشویم .این سهخنان غالبهاً بهه لهورت
مَثَل ،در میان اعراب رواج یافته است .به عنوان نمونه ،عبارت « ...المَرأَةَ رَیحانَ ٌ وَ لَیسَت
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اما در لدر اسالم و قرن اول هجری ،با کاربرد الطالح «قهرمان» در قالب جمالتی

بصقَهرَمانَ ٍ» در کالم رسول اکرم

 1در ولایای امیرالمهؤمنین

بهه امهام حسهن

یها

محمد بن حنفیه (فقیهی )529 ،در نصایح حجاج بن یوسهف ثقفهی بهه عبهدالملک بهن
مروان (مسعودی ،مروج الذهب ،)158 /3 ،در ذیل امثهال و حکهم اکهثم بهن لهیفی 2و
بزرگمهر آمده است (ابنعبد ربّه.)3/15 ،
بدینسان ،به نظر میرسد عبارت مذکور ،از آموزههای ایرانی مهرتبط بها تهدبیر منهزل
است که با توجه به ارتباط تمدنی ایران و اعراب در عصر ساسانی (طبهری )193 /2 ،و
فتح ایران به دست مسلمانان (دینوری )133 ،با وامگیری جامعۀ اسالمی از آمهوزهههای
ایرانی ،به مناسبت های مختلف توسط بزرگهان و اشهخاص مختلهف ،در همهان معنهای
کارگزار و پیشکار مورد اعتماد ،نقل شده است .در مبحث مربوط به جزیه و خراج نیهز
واژ «قهرمان» ،به معنای پیشکار مورد اعتماد ،در بیانهات حضهرت نسهبت بهه یکهی از
دهقانان تازه مسلمان اهل عین التمر آمده است (قرشی.)59-58 ،

است .بدین لورت که در قرن دوم ،خلفا ،بسیاری از اسرا و بردگان را برای منادمت و
مصاحبت برمی گزیدند و برخی را برای سرداری سهراه و بعضهی را نیهز تحهت عنهوان
«قهارمه القصور» مسئول امهور دیهوانی کهرده و بهه آنهها آداب سیاسهت و کشهورداری
میآموختند (ابنخلدون.)427 /5 ،
گفتنی است الطالح «قهارم القصور» یا «قهارم الدّوله» در این دوره ،شامل دو سنخ
مختلف افرادی است که متصدی این منصب بوده اند .سنخ اول ،شامل حهال غالمهان و
مملوکانی است که با آموزشهایی خاص در زمینۀ حساب و کتاب ،به عنوان پیشهکاران
و کارگزاران امین و قابل اعتماد ،مال التجاره و محاسبات مالیاتی موالی خهود را سهر و
سامان می دادند .سنخ دوم ،از عنالر دیوانی ه درباری خالفت عباسی است که وظایف
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 .1البته شکل ضبط این عبارت در کتاب مستدر الوسائل به دو لورت است؛ در بیان حضرت امیر  ،لورت
ضبط لحیح است ،اما در بیان رسول اکرم  ،به لورت « المرأ نهرمانه و لیست بقهرمانه» ثبهت شهده کهه
لحیح نیست (طبرسی.)252 - 251 /14 ،
 . 2اکثم از مشایخ و حکمای عرب در جاهلیت بوده است (ابندُرید.)207 ،

تحول کارکردی منصب «قهرمان» در دستگاه خالفت عباسی

در این عصر «قهرمان» ،غالباً کلمه ای اداری ه اقتصادی و متعلق بهه حهوز حکومهت
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عملکرد منصب «قهرمان» از قرن دوم تا سوم هجری

آنان در ذیل دو دیوان مهم دولت عباسی ،قابل ارزیهابی اسهت .چگهونگی ادار قلمهرو
سرزمینی و میزان باج و خراج دریافتی از سرزمینهای مفتوحه ،به عنوان مهمترین منابع
درآمد در سرزمین های اسالمی ،از اهم مباحث اقتصادی این دوره از تهاریخ اسهالم بهه
شمار میرود که با بررسی عملکرد قهرمانان ه به عنوان کهارگزاران و مباشهران مهالی ه
ابعاد این بحث روشنتر خواهد شد.
متصدی دیوان محاسبات و امور مالی (دربار و اشخاص عالیرتبه دیوانی)

شکلگیری پایه های خالفت عباسی به وسیلۀ ایرانیان ،خلفای عباسی را برای اعمهال
قدرت متمرکز ،نیازمند دیوان ساالران ایرانی کرد .این سیستم دیوان ساالری با آگهاهی از
فنون کشورداری ،بر مدیریت سیستم اداری ،اقتصادی دستگاه خالفت و شکلدههی بهه
تصمیمات سیاسی خلیفه تأثیرگذار بود .بنابراین ،وزرای ایرانی در این دوره ،با توجه به
سراه» که هر دو وابسته به دیوان محاسبات بودنهد ،قهرار گرفتنهد 1.ایهن وظیفهه در نهزد
بنیعبا  ،تا اواسط قرن سوم هجری ،در اختیار خاندان برمکی و سهل بود (ابنخلدون،
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

304 - 297 /1؛ طبری.)4۶5 /7 ،
در تاریخ ابنخلدون متصدی این سمت« ،قهارم الدّوله» نامیده شده که عملکهرد وی
در ذیل دیوان «األعمال و الجبایات» 2قابهل بررسهی اسهت .او موظهف اسهت کارههای
خراجستانی ،دخل و خرج دولت ،آمار سهراهیان و پرداخهت مسهتمری سهالیانۀ آنهها را
محاسبه کند (ابنخلدون .)302/1 ،به همین تناسب ،قهرمانها یا قهارمم الدّولهههها ،بهه
عنوان محاسبان آگاه دولت ،قوانینی را که مشمول این دو دیوان میشد ،تنظیم میکردند.
بدینلورت ،عناوینی چون دبیر ،منشی ،کاتب ،لاحب دیوان و وزیر در این عصر ،در
مقام قهرمان یا همان کاراندیشص عصر باستان ،قابل ادغام است.
 .1این دو دیوان ،از اولین دیوانهای موجود در اسالماند که با توسعۀ دستگاه خالفت ،اسا

نظام و ترتیبات آن،

به تناسب حال در عصر اموی و سرس عباسی گسترش یافت .از این واژه ،در عربی نخستینبار در دفتر جمع و
خرج (فهرست مداخل و مخارج عمر) یا دفتری که در آن نام مجاهدان ثبت میگردید ،استفاده شد( .قلقشندی،
481 - 482 /1؛ ابنخلدون.)293- 303 /1 ،
 .2دیوان کارگزاران و خراجها.
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سوابق خاندانی خویش ،در رأ

امور دیوانی دولت ،بهویژه «دیهوان خهراج» و «دیهوان

یکی از جستارهای وابسته به دیوان خراج ،رسم «جصهبصهذ» 1اسهت .در عصهر عباسهی
ظاهراٌ جهبذ ،عنوان برخی از کارگزاران مالی بوده است (قدامم بهن جعفهر .)۶5 ،قابهل
تأمل است که در منابع ،جهابذه و قهارمه همتراز ذکر شهدهانهد (ابهنمسهکویه.)10 /4 ،
حسن بن محمد قمی در تماریخ قم  ،دربهار وظهایف و حهوز کهار جهبهذ ،اطالعهاتی
ارزشمند ارائه کرده است .وی در اینباره میگوید:
مراد از جهبذ ،شخصی است که ارباب خراج او را به دیوان آرند کهه لهاحب
عهده شود که مال و متوجهات ایشهان بهه تمهام بسهتاند و بهه دیهوان رسهاند.
(قمی)149 ،

در این سِمَت ،جهابذه مسئول جمعآوری خراج و ثبت و ضبط آن بودند (قدام بهن
جعفر )۶5 ،یا به دلیل سنت مصادره ،سرپرستی حفاظت از اموال کارکنان دولتهی را بهر
با این حال ،مقام قهرمان از همان ابتدا مخصوص دربهار نبهود .اشهخاص عهالیرتبهۀ
استخدام میکردند (بیهقی .)202-201 ،برای نمونه ،جعفر بن یحیهی برمکهی ،قهرمهانی
به نام «عبدالملک بن بحران» داشت (ابنخلکان .)330 /1 ،فضل بن یحیهی برمکهی نیهز
برای دریافت دیهون مهالی و رفهع مشهکالت عدیهده و واگهذاری امهوال خهود ،دارای
پیشکارانی بود (جهشیاری .)158-157 ،فضل بن سهل در آغهاز کهار ،تصهدی دخهل و
خرج و پیشکاری یحیی بن خالد را بر عهده داشت (ابهنطقطقهی .)218 ،روح ه غهالم
محمد بن عبدالملک بن زیّات ه نیز مال التجاره و امور محاسباتی وی را عههدهدار بهود
(طبری .)1۶0 /9 ،به تناسب همین جایگاه ،از جمله واژههای هم معنا با قهرمهان کهه در
دیوان أوس بن حجر نیز بدان اشاره شده« ،سِّفسِیر» به معنای دالل و واسطۀ تجاری است
(أو

بن حجر.)41 ،

تحول کارکردی منصب «قهرمان» در دستگاه خالفت عباسی

دیوانی نیز برای مدیریت و بذل و بخشش اموال خود ،غالمان یا اشخالی را به وکالت،
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عهده داشتند (طبری.)329 /8 ،

چنین پیشینه ای از وظایف قهرمانان ،نهتنها در یونان باستان قابل پیگیری است 2،بلکه
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 .1جصهبصذ در لغت ،نقاد و لرا ِ آگاه ،به پیچیدگیهای کار و آشنا به روش نقهد تعریهف شهده اسهت .جمهع آن
جهابصذَه و معرب واژ گَهبَد ،به معنای خزانهدار و گنجور است( .زبیدی359 /5 ،؛ مکنزی.)7۶ ،
 .2در یونان ،مردان آزاد ،ادار اموال و امور لنعتی و تجارتی خویش را به دست غالمان میسرردند و خهود بهه

در عصر اموی نیز قهرمانهایی از سنخ غالمان و مملوکان با آموزشهایی خاص به مقام
قهرمانگی میرسیدند (ابنحمدون .)223 /8 ،آنان به امور مهمانان رسهیدگی مهیکردنهد
(بیهقی139 -137 ،؛ سراج القاری ،)12۶ -128 /2 ،متولی شئون بیت بودند (بخاری/2 ،
 )42و یا مانند مزاحم ،قهرمان عمر (ابوحیان توحیدی ،)218 /2 ،و سهلیمان بهن عبیهد،
قهرمان هشام بن عبدالملک (بالذری ،أنساب األشرا  ،)208 /12 ،در منهابع بهرایشهان
وظایفی متعار

ذکر نشده است .از دیگر قهرمانهای وابسته به دربار و شخص سلطان،

میتوان به واضحص قهرمان ه والی خلیف المهدی در مصر ه اشاره کرد (یعقوبی)39۶ /2 ،
که جز راوی روایتِ چگونگی کشته شدن مرگ خلیفه (158ه ،) 1۶9اطالعات دیگری
در منابع از عملکرد وی نیست (طبری .)1۶8 /8 ،اما با وجود اطالعات محهدود منهابع،
ابن خلدون در باب وظایف آنان ،تعریف جامعی ارائه داده اسهت .وی وظهایف قهرمهانص
چگونگی مخارج درگاه را زیر نظر گیهرد و مسهتمریههای سهالیانه ،خهوراا،
جامه و مخارج آشرزخانه ...را تعیین کند ،مقدار ذخیر دولت و میزان حوائجی
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

را که به مصر

این امور می رسد بسنجد و بر خهراج دهنهدگان تقسهیم کنهد.

(ابنخلدون)300/1 ،

هرچنههد ایههن وظیفههه در دولههتهههای مختلههف ممکههن بههود نههامی متفههاوت بگیههرد،
چنانکه متصدی ایهن شهغل در دولهت بنهوحفص افریقیهه ،بهه نهام «حاجهب» خوانهده
میشد (همو).
دربار عملکرد سیاسی قهرمانان در این دوره ،جز یک مورد ،آن هم دربار گرفتهاری
و مرگ عبدالمک بن لالح 1،مورد دیگری قابل ذکر نیست .شرح واقعه بهدین لهورت
است که قمام بن زید ،قهرمان عبدالملک با طرح توطئه ای بر علیه وی مبنی بر کسهب
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درگاه سلطان را چنین تشریح میکند:

مقام خالفت ،سبب حبس و گرفتاری اش در سال  188به دستور هارون شد (نهوفلی،
45؛ یعقوبی .)424 /2 ،بنابراین در عصر اول عباسی ،مههمتهرین مصهادیق پیشهکاری و
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کارهای دولتی ،جنگ ،ادب و فلسفه میپرداختند( .ویل دورانت.)309 - 307 /2 ،
 .1از شخصیتهای نظامی و درباری خاندان عباسی.
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وکالت این افراد ،بر عهده گرفتن محاسبات و امور مالی بوده است.

عملکرد منصب «قهرمان» از قرن سوم تا چهارم هجری

در عصر دوم عباسی دربار منصب قهرمان در حوز لغوی ،ثبت عنوان «قهرمانهه» در
منابع را شاهدیم و در حوز کارکردی ،با ورود قهرمانها به عرلۀ سیاست و توطئههای
درباری مواجه هستیم.
ثبت عنوان «قهرمانه» ،در عصهر اول عباسهی و امهوی نیهز در منهابع دیهده مهیشهود
(انطاکی524 /2 ،؛ یاقوت حموی3۶8 /2 ،؛ ذهبی .)111 /19 ،اما با نبودِ تعریفی دقیق یا
حتی جزئی از وظایف آنان و ناهماهنگی و ناهمخوانی اطالعات منابع ،نتیجه میگیهریم
که این عنوان ،تنها معرّ

لقبی تشریفاتی ،به دور از وظایف اللی قهرمانان ،برای برخی

از کنیزان محبوب است 1.از سویی دیگر ،با توجهه بهه اطالعهی انهدا کهه بهالذری در
أنساباألشراف دربار «ریسانه» ،قهرمانۀ خلیفه منصور و ابنکثیر دربهار قهرمانهۀ امهین،
«قهرمانه» گویند (بالذری ،أنساب األشرا 118 /3 ،؛ ابنکثیر .)242 /10 ،دوزی نیز امینه
میتوان در داستانهای ادبی ،همچون هزار و یک شب مشاهده کرد (طسوجی.)15 /1 ،
گفتنی است این ناهمسانی در دادهها هنگام ذکر وظهایف قهرمانهههها ،در عصهر دوم
عباسی نیز دیده میشود .در اکثر تواریخ عمهومی ،در ذیهل حهوادث سهال  30۶از بهه
مظالم نشستن ثمهل قهرمانهه در رلهافه 2اشهاره شهده ،امها مورخهانی چهون مسهکویه،
ابنخلدون و ابناثیر ،به این موضوا نررداختهاند.

3

در مجموا ،منصب «قهرمان» در این دوره ،به شکلهای قهرم الدار ،قهرمان القصر و
قهرمانه ثبت شده است .لورت ضبط شکل اخیر ،سبب شده است پژوهشهگران ،تمهام
قهرمانه های این دوره را در زمر جواری و کنیزان به شمار آورند .برای نقد این مطلهب
 .1در سایر منابع ،قهرمانههایی مانند هیالنه ،ریسانه ،خالصه ،به عنوان «جاریه» ذکر شدهاند (نک :ابن جهوزی/8 ،
352؛ ابنکثیر1۶5 /10 ،؛ دینوری.)387 ،
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 .2منظور از رلافه در اینجا ،رلافه بغداد است که خلیفه منصور برای پسرش مهدی ساخت (بهالذری ،فتهوح
البلدان.)289 ،
 .3برای آگاهی بیشتر ،نک :مسکویه109 /5 ،؛ ابناثیر ،الکامهل110 /8 ،؛ ابهنخلهدون 4۶0 /3 ،در ذیهل حهوادث
سال .30۶

تحول کارکردی منصب «قهرمان» در دستگاه خالفت عباسی

و قیّمۀ حرم را قهرمانۀ حرم مینامد (دوزی .)423 /8 ،سابقۀ تاریخی چنین مصهداقی را
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خلیفۀ عباسی میدهد ،دور از نظر نیست کهه بهه سرپرسهت جهواری داخهل قصهر نیهز

باید افزود در این عصر ،بهویژه عصر خلیفه المقتدرباهلل ،به دلیهل قهدرت و نفهوذ زیهاد
حرمسرا ،قهرمان های دربار وابسته به حرمسرای سلطان و در جهت خدمت بهه اههدا
زنان حرم بودند .از اینرو «تا»ی آخر کلمه ،تنها جنبۀ تأنیث ندارد و در بیشتر موارد بهه
مرجع ضمیر برمیگردد که بر اثر تکرار به همین لورت ثبت شده است.
بیگمان ،با در نظر گرفتن ممنوعیتها و محدودیتهای ورود و خروج به حرمسرا و
نسبتی که بین جواری و قهرمانه ،از نوا عموم و خصوص من وجه برقرار است ،تمهام
قهرمانههای این دوره را لرفاً نمیتوان به سنخ کنیزان محدود کرد؛ بلکه باید گروهی از
آنان را در زمر خادمان و خواجگان دربهاری بهه شهمار آورد .مقریهزی نیهز در کتهاب

السلو لمعرف دول الملو

از تسلط خصیانان (خواجهها) بر امهور خالفهت ،در عصهر

خلیفه المقتدر سخن گفته است (مقریزی.)18 /1 ،
افزون بر این ،بسیاری از مسئولیتهای درگاه ،مانند رساندن نامههای سران به داخهل
شده که سرپرست چنین سِمتی در اختیار خادمان بوده است 1.برای مثال ،مفلح اسهود،

2

بشری ،خدمتگزار مونس خادم (مسکویه )328 /5 ،و امموسی قهرمانه 3،از نامههرسهانان
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

(الحاب الرسائل) دربار بودهاند؛ با این تفاوت که امموسی ،در خدمت مادر خلیفه بوده
و نامه های او و مقتدر را به وزرا و بالعکس مهیرسهانده اسهت (ابهنخلهدون482 /3 ،؛
تنوخی .)179 /4 ،بنهابراین ،حضهور قهرمانهههها را در عرلهۀ سیاسهت را بهه سهادگی
نمیتوان به مسئلۀ حضور زنان تعبیر کرد.
در مقام مقایسه با عصر اول ،کارکرد اقتصهادی قهرمانهان در ایهن دوره رو بهه افهول
است .دور شدن ایرانیان از درگاه و دیوان و جایگزینی عنصر ترا بهه عنهوان عنصهری
مسلط ،سبب بر هم خوردن تعادل در ساختار حاکمیت و ضعف خلیفهه سهبب قهدرت
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حرم و بالعکس ،توسط تاریخنگاران ،در ذیل منصب «الخادم الحرمی الرسائلی» معرفهی

روزافزون حرمسرا ه به عنوان کانون قدرت و درگیریهای سیاسی ه شهد و در نهایهت
 . 1منظور از حرمی کسی است که اجازه دارد به داخل حرم برود و اغلب یکی از خواجگان است .مراد از رسائلی
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نیز کسی است که وظیفه دارد نامهها را به داخل حرم ببرد( .الصابی ،رسوم الدارالخالفه.)78 ،
 .2خادم مقتدر باهلل و حامل نامۀ علی بن عیسی به خلیفه (مسکویه.)22۶ /5 ،
 .3امموسی قهرمانه ،در جمهرة أنساب العرب ،به عنوان خواهر احمد بن عبا معرفی شده ،اما عملکهرد سیاسهی
وی ،در لحت و سقم اطالعات منابع ،جای تردید باقی میگذارد (ابنحزم.)32 ،

ارتباط قهرمانان با حرمسرا ،زمینۀ ورود آنان را به عرلۀ رقابتها و کشمشهای سیاسی
فراهم کرد .از اینرو قهرمانان در این دوره ،عالوه بر وظایف محدود دیهوانی خهویش،
عامل اللی عزل و نصبها ،شکنجههها و مصهادرههها هسهتند و گهاه هماننهد وظهایف
متعار

قهرمانها ،خزانه دار و مسئول امور محاسباتی بودند و چهبسا بهه سهبب همهین

وظیفۀ اخیر ،در مظان اتهام قرار میگرفتند؛ چنانکه زیدان قهرمانه ،به دلیل دسترسی بهه
خزانۀ خلیفه ،دربار گم شدن تسبیحی گرانقیمت ،مورد سوءظن وزیر علی بن عیسهی
واقع شد (ابنجوزی۶5-۶4 /13 ،؛ طبری.)113 /11 ،
در این بخش کوشش شده است در حد امکان ،عملکرد سیاسی قهرمانان ،بررسهی و
تحلیل شود.
الف) نظارت بر دیوان مظالم

سال  30۶از جانب سیده ،مادر مقتدر بر دیوان مظهالم اسهت (طبهری .)۶7 /11 ،کهار
(ماوردی .)102 ،ثمل ،پیش از نظارت بر دیوان مظالم ،متولی امور اداری امالا و اموال
سیده به شمار میرفت (ابنجوزی .)۶4 /13 ،در این سهال بههخصهوص ،رسهیدگی بهه
دادخواست دادخواهان و بررسی توقیعات وارده ،با حضهور فقهها و قضهات بهر عههد
اوست (مسعودی ،التنبیه و اإلشرا 328 ،؛ منتظم.)181 /13 ،
این نکته قابل تأکید است که کار ثمل ،داوری ،قضاوت یا تعیین حکم و نظر فقیهانهه
نیست .دلیل همکاری قاضی ابوالحسن 1با ثمل ،به سبب ناآشنایی وی بها وظهایف ایهن
دیوان بود (قرطبی71 ،؛ طبری .)۶7 /11 ،افزون بر این ،دربهار تشهکیل مجلهس مظهالم
باید افزود که این مجلس از پنج جزء تشکیل میشد که به «النا

خمسه» معرو

بود

و مجلس بدون این پنج جزء کامل نمی شد .بررسی و ثبت توقیعات ،از وظایف لهنف

تحول کارکردی منصب «قهرمان» در دستگاه خالفت عباسی

اللی این دیوان ،رسیدگی به شکایات مردم یا ظلمهای روا داشته شده در حق آنان بود
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از جمله موضوعات بحث برانگیز در قرن چهارم هجری ،انتخهاب ثمهل قهرمهان در

چهارم« ،الکتّاب» بود (ماوردی .)10۶ ،این گروه (کاتب السّر) موظف بودنهد نامهههها و
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 . 1أبا الحسین عمر بن الحسین بن علی الشیبانی ،معرو به ابن األشنانی ،در زمر فقها و حافظان حدیث است.
وی که در سال  310از طر مقتدر به عنوان قاضی بغداد انتخاب شد ،پیش از آن ،محتسب شهر بود (نک:
ابنکثیر.)145 /11 ،

شکایات رسیده را در دارالعدل به اطالا خلیفه برسانند و پس از پیگیری ،در دفاتر ثبت
و اجرا کنند (سیوطی .)94 /2 ،کار اللی ثمهل بهه عنهوان کاتهب ،رسهیدگی بهه رأی و
تصمیماتی بود که از دیوان مظالم لادر می شد .در نتیجه ،نمیتوان او را به عنوان یهک
قاضی ،مسئول دیوان مظالم دانست.
ذکر به مظالم نشستن ثمل قهرمان ،در ذیل کارکرد سیاسهی قهرمانهان ،بهه ایهن دلیهل
است که رسیدگی به مظالم ،از جمله نشانههای قدرت عالی بود .بیشتر خلیفگان عباسی
برای اثبات قدرت خویش ،به مظالم می نشستند .این سمت را شخص سلطان یا وزرا بر
عهده داشتند .خلیفه المهدی ،نخستین و المهتدی آخرین خلفایی بودند که برای تظلهم،
به دیوان مظالم نشستند (ماوردی104 ،؛ مسکویه ،480 /3 ،همو .)413/4 ،در عصهر اول
عباسی ،جعفر بن یحیی با نظارت خلیفه هارون الرشید ،بر شکایتنامهها ،توقیعاتی شیوا
و رسا مینوشت (ابنخلدون .)307 /1 ،علی بن عیسی و ابوالحسن فرات وزیر نیهز بهه
الوزراء97 ،؛ طبری .)113 /11 ،انتخاب یک کارگزار یا پیشکار بهه ایهن سهمت ،کهاری
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

برخالفت معمو ل بوده است .اعتراض و شکایات مردم به همین نکتهه برمهیگهردد کهه
الوالً کارگزاران و خادمان عهدهدار چنین سمتی نبودند (طبری.)۶7 /11 ،
ب) متصدی مصادره اموال

گرفتن رشوه و مصادر اموال ،از ویژگیههای بهارز عصهر دوم اسهت .بسهیار اتفها
میافتاد که قسمتی از سرمایۀ ثروتمندان و درباریان ه اعم از وزیر ،دبیهر و ...ه در زمهان
حیات ،از سوی حکومت گرفته می شد .کسب ثروت از طریق نامشروا ،بهر ایهن رسهم
لحه می گذاشت و بخشی از درآمد آنان حق دولت بود .البته نظهام مصهادره در طهول
زمان تحول یافت .این امر نخست ،نوعی مجازات به شمار میآمد ،ولی از آن پس ،ههر
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امر مظالم رسیدگی و نظارت داشتند (ابنطقطقهی2۶2-2۶1 ،؛ تنهوخی57 /5 ،؛ لهابی،

یک از منتسبان دولت که گمان ناپاکی در او میرفت ،دیر یا زود مصادره میشهد (متهز،
 .) 140فروش منصب وزارت در قرن سوم و چهارم سبب شد ،برای بازپرسهی از وزیهر
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از او بگیرند .این مسئولیت در عصر خلیفه المقتدر ،توسط وزیر جانشین ،بها همکهاری
قهرمانهها ،دبیران یا خدمتکارانی کهه بهه بهدکرداری و قسهاوت قلهب معهرو

بودنهد،
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معزول ،وی را به دست یکی از دشمنانش بسرارند که هر مبلغی را به هر نحو که بتوانند

لورت میگرفت؛ چنانکه ابوعلیخاقانی وزیر ،بازپرسی از ابوالحسن بن فرات ،دبیران
و کارمندانش را به ابوالهیثم عبا

بن محمد بن ثوابه ،دبیر محمد بن دیوداد واگذار کرد

(مسکویه .)74 /5 ،وی نیز این مهم را با دستیاری امموسهی قهرمانهه ،بهه انجهام رسهاند
(تنوخی .)52-51 /5 ،سرانجام ،ابن فرات برای رهایی از شکنجه ،تعهد کرد روزی هزار
و پانصد دینار به مقتدر و مادرش برهردازد (لهابی ،الهوزراء .)22-21 ،در واقهع ،برکنهاری اکثهر
وزرا در قرن چهارم از منصب خود ،بر اثهر شکسهت در برابهر مشهکالت مهالی بهود .در چنهین
وضعیتی دادن رشوه برای حفظ جان ،مقام و منصب ،امری اجتنابناپذیر به شمار میرفت.
در نمونه ای دیگر ،مسئولیت شکنجۀ امموسی قهرمانه به دلیهل اتههام بهه خیانهت ،از
جانب خلیفه و مادرش سیده ،به ثمل قهرمانه سررده شد که پیش از این بهه سهنگدلی و
زیاده روی در شکنجه معرو

بود .اموال و جواهرات بسیاری (حدود دو میلیون دینهار)

مصادر اموال ابوالعبا

خصیبی وزیر توسط علی بن عیسی ،به ثمل قهرمانه سررده شد

(مسکویه.)227-22۶ /5 ،
به سبب افزایش مبل مصادره ،پس از هر بار عزل و نصب ،دیوانی برای رسیدگی به
اموال مصادره شدگان لورت گرفت (لابی ،الوزراء .)183 ،بنا بر همین رسم ،علی بن
عیسی پس از مصادر اموال امموسی ،خواهر و برادرش ،دفتری بهه نهام «دفتهر دارایهی
گرفته شده از امموسی و کارمندانش» گشود و آن را به ابوشجاا ،معرو

به «ابن أخت»

سررد و ابوعبداهلل یوسفی دبیر را به بازرسی آن گمارد (مسکویه.)142- 141 /5 ،
ج) متولی حبس

با گسترش قلمرو و ایجاد تشکیالت حکومتی ،استفاده از زنهدان در جامعهۀ اسهالمی
متداول شد و همراه با شکنجه ،به عنوان ابزاری کارآمد و مههم ،بهرای حفهظ قهدرت و
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که با توجه به دستنوشهت خهود خصهیبی ،چههل ههزار دینهار از وی مطالبهه گردیهد
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از این مصادره توسط ثمل به دست آمد (طبری227 /11 ،؛ ذهبهی .)49 /23 ،بهار دیگهر

کسب ثروت ،در اختیار خلفای اموی و عباسی قرار گرفت.
شد وزیر ،عامل قبلی را به دست جانشینانش بسرارد که با حبس ،زجر و شهکنجهههای
سخت ،هرچهه دارد از او ،دسهتیاران و بسهتگانش بگیرنهد .بسهیاری از ایهن اشهخاص،
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همانطور که پیشتر گفته شد ،از دور مقتدر ،فروش منالب وزیران و عمال سهبب

اینچنین جان خویش را از دست میدادند .شکنجۀ موسی بن خلف و محسن بن فرات
توسط حامد ،برای بازپرسی از اموال ابوالحسن بن فرات ،گویهای همهین مسهئله اسهت
(طبری .)۶9 /11 ،به همین منظور ،خلیفه مقتدر باهلل ،به دلیل نگرانی از مرگ کارگزاران
خههود ،خههادمی بههرای نگهبههانی از جانشههان برگزیههد (مسههکویه )120 /5 ،و در اقههدامی
کارآمدتر ،سرایی در دارالسلطان معرو

به «دار زیدان» به زیدان قهرمانه 1اختصاص داد

(تنوخی .)50 /5 ،وی زندانبان لاحبمنصبانی چون وزرا ،امرا ،فرمانروایان ،متمردان و
سرکشان بود .حسین بن حمدان التغلبی ،یوسف بن ابیساج ،ابوالحسن علی بن عیسی،
ابوالحسن علی بن محمد بن فرات و خصیبی وزیر ،از کسانی هستند که نزد وی زندانی
شدند (همو.)54 ،
بر اسا

شواهد تاریخی ،رفتار زیدان با زندانیان خوب بود و آنان را از نقشۀ رقبا و

گرفتار نشوند و از جان و مالشان ایمن باشند ،از خلیفه میخواستند در سهرای سهلطان،
زیر نظر زیدان قهرمانه بازداشت شوند (مسکویه155 /5 ،؛ طبری )105 /11 ،که بتواننهد
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

از طریق او ،با محیط خارج ارتباط برقرار کنند و با پرداخت مبلغی چشمگیر ،مقام سابق
را به دست آورند .چنین بود که ابنفرات ،توسط او از نقشهه رقبهایی چهون حامهد بهن
عبا

و علی بن عیسی که خلیفه را بر ضدش تحریک میکردند ،مطلع شد و با آگاهی

از طمع خلیفه به اموالش و با تهیۀ پول الزم ،نهتنها جان خویش ،بلکهه مقهام وزارت را
دوباره به دست آورد (مسکویه .)122-120 /5 ،در مقابهل ،بهرای قهدردانی ،زمهینههای
نواحی کسکر و مستغالتی در بصره را به زیدان بخشید (لابی ،الوزراء.)22 ،
ایجاد ارتباطی دوجانبه بین وزرا و قهرمانهها که با حساب و کتابههای شخصهی در
ارتباط بود ،بازار رشوه را رواج می داد و با ایجاد دو دستگی در بین درباریان ،جناحهای
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تصمیمات خلیفه آگاه میکرد .بیشتر وزرا برای اینکه بهه دسهت دشهمنان و بهدخواهان

موافق و مخالف را تقویت میکرد .مسلّم است که سمت زندانبانی برای یهک قهرمهان،
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.24.2.6
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 .1بنابر نقل بلعمی در تاریخنامه ،زیدان در سابق «پرستار» عبا بن حسن وزیر بوده است (بلعمی .)1294 /4 ،از
آنجا که تاریخنامه یکی از کهن ترین و استوارترین متنهای زبان فارسی است و در متون الیل فارسی ماننهد
کارنامه اردشیر بابکان ،مراد از «پرستار» همان «خدمتگزار» است (فرهوشی ،)80- 78 ،در اینجا نیهز بهیتردیهد
منظور نویسنده ،همین است.

چیزی جز هدفی از پیش طراحی شده از جانب خلیفه نبود .حفظ جان وزرای معهزول،
در برابر دریافت مبلغی قابل توجه ،کمکی بزرگ به انباشت ثهروت خزانهۀ خلیفهه و در
مقابل خود قهرمانهها میکرد.
د) دخالت در عزل و نصب وزرا

بههر اسهها

منطههق دربههار ،هههر یههک از درباریههان در دسههتگاه خالفههت ،وظههایف و

مسئولیت های خاص خویش را داشتند و محدوده وظایف آنان توسط سلطان ،تعریف و
تثبیههت شههده بههود؛ امهها همههواره عوامههل و عنالههر دیگههری در سیاسههتگههزاریههها و
تصمیمگیریهای خلفا دخیل بود و نقشی مؤثر و تعیهین کننهده داشهت .از جملهه ایهن
متغیرها ،زنان و قهرمانههای دربار بودند که از آنان میتوان به «متغیرههای مداخلههگهر»
(منتظری )45 ،تعبیر نمود.
مختلف برای رسیدن به منالب دولتی و از همه مهمتر ،مقام وزارت میانجامیهد .پهول
و قهرمانهها در تصمیمات حکومتی به شمار میرفت .به عنوان نمونه ،محمد بن عبیداهلل
خاقانی با پرداخت لد هزار دینار به سیده ه مادر مقتدره پس از عزل ابنفرات در سال
 299به وزارت رسید (قرطبی.)39 ،
شخصیت ضعیف و زنبار مقتدر ،در قدرت و نفوذ قهرمانهها بیتأثیر نبود .احتیاج و
اعتماد خلیفه به آنان سبب شد دارای قهدرت و نفهوذ شهوند و در عهزل و نصهب وزرا
آزادانه دخالت کنند .از سرنوشت وزارت در این دوره همین بس که علی بن عیسی بها
وجود آنکه وزیری باتدبیر بود ،به در خواست امموسی قهرمانهه عهزل شهد (ابهناثیهر،
الکامل98 /8 ،؛ ابنکثیر.)12۶ /11 ،
رویکرد سوداگرانۀ وزیران به این منصب ،شرایط همکاری آنان را با قهرمانهها فراهم
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کالنی که پس از هر بار عزل و نصب به خزانه منتقل میشد ،مجوزی برای دخالت زنان
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در این عصر ،دخالت حرمسرا در امور حکومت ،به تشدید رقابهت بهین گهروهههای

ساخت .محمد بن عبیداهلل خاقانی به پیشنهاد نصر حاجب و به واسطۀ ثمهل ،از وزارت
وزیر ه ابوالقاسم عبداهلل ه نیز با دستیاری نصر حاجب و ثمل قهرمانهه بهه مقهام وزارت
رسید (مسکویه.)190 /5 ،
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عزل گردید و با توافق آنها احمد خصیبی وزیر شد (طبری .)109 /11 ،فرزنهد خاقهانی

این عوامل ،اسبابی شد که بسیاری از درباریان ،همچون وزرا و فرماندهان ،بهه دلیهل
موقعیت قهرمانهها ،برای رسیدن به مقام و منصب ،آنان را واسطه قرار دهند .ابوالحسین
احمد بن ابیالبغل ،سعی داشت به واسطۀ امموسی قهرمانه ،بهرادرش ابوالحسهین را بهه
وزارت منصوب کند (ابناثیر ،الکامل .)۶4 /8 ،سهرانجام ،نارضهایتی از دخالهت زنهان و
قهرمانهها در این دوره ،زمینۀ ناخشنودی سراهیان و درباریهان را فهراهم کهرد و خلیفهه
المقتدر باهلل ،در سال  320جان خویش را از دست داد (ابنخلدون.)48۶ /3 ،
نتیجهگیری

در یک جمعبندی کلی از موضوا ،در این پژوهش رونهد تحهول کهارکردی منصهب
قهرمان در سه مقطع مورد بررسی قرار گرفته است .مرحلهۀ نخسهت ،شهناخت قهدمت
مفهوم «قهرمان» در اندیشه های فلسفی یونان و آموزههای اخالقی و دیوانی ایران باستان
تدبیر منزل و مباحهث مهدیریتی و تنظهیم امهور اقتصهادی اسهت .در وجهوه لغهوی و مباحهث
زبان شناسی« ،قهرمان» یا همهان «کارانهدیش» عصهر باسهتان ،یهک الهطالح دیهوانی در عصهر
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

ساسانی است که کاتبان و دبیران عهد باستان ،سنخ عمده و اللی آن به شمار میرفتند.
مرحلۀ دوم ،دور حاکمیّت خلفای عباسی در عصر اول است که ویژگی الهلی آن،
شکوفایی و اقتهدار خالفهت در زمینههههای مختلهف اداری و سیاسهی اسهت .نیهاز بهه
دیوانساالران ایرانی برای ادار تشکیالت دیوانی ،از دالیل مهم ورود قهرمانان (قهارمهه
الدولهها) ،در سنخ کاتبان ،دبیران و وزیران ،به عرلههای حاکمیّت و بر عههده گهرفتن
محاسبات درگاه و دخل و خرج امور درباری به شمار میرود.
مرحلۀ سهوم ،مرحلهۀ ضهعف خالفهت عباسهی و قهدرت و نفهوذ حرمسراسهت .از
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است .به لحاظ تاریخی ،ویژگی بارز این دوره ،کاربرد الطالح «قهرمهان» در ذیهل آمهوزهههای

ویژگیهای منحصر به فرد این دوره ،ورود زنان و قهرمانهها به عرلهههای سیاسهت و
قدرت است .سِم ت یک قهرمان به عنوان کارگزار و پیشکار قابل اعتماد و ارتباطشان با
حرمسرای سلطان ،از جمله دالیل اللی ورود آنهان در امهور سیاسهی هماننهد عهزل و

4۶

قهرمانان ،در سنخ خادمان و به تسامح در سنخ کنیزان قرار مهیگیرنهد .بنهابراین ،نتهایج
نشان می دهد تحول عملکرد قهرمانان در عصر عباسی از اقتصادی به سیاسی بوده است.
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نصبها ،توطئه ها و معامالت سیاسی بها وزرا ،امهرا و درباریهان اسهت .در ایهن عصهر
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ه ههههههههههههههههههههههه ،فتوح البلدان ،بیروت :دار و مکتب الهالل1988 ،م.
ه بلعمی ،ابوعلی ،تاریخنامه طبری ،تهران :البرز1373 ،ش.
ه بهار ،مهرداد؛ نصراهلل کسرائیان ،واژهنامه گزیدههای زادسپرم ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران،
1351ش.
ه بیهقی ،ابراهیم بن محمد ،المحاسن و المساوی ،بیروت :دارلادر. 1390 ،
ه پرتو ،ابوالقاسم ،واژهیاب (فرهنگ برابرهای پارسی بیگانه) ،تهران :اساطیر1377 ،ش.
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ه انطاکی ،داود بن عمر ،تزئین االسواق فی أخبار العشماق ،بیهروت :دار حمهد و محیهو،

ه پورداوود ،ابراهیم ،فرهنگ ایران باستان ،تهران :اساطیر1380 ،ش.
ه تنوخی ،ابوعلی محسن بن علی ،نشوار المحاضرة و اخبارالم اکرة ،بیهروت :دارلهادر،

48

ه جاماسب آسانا ،جاماسب جی دستور منوچهر ،متنهای پهلوی ،تصحیح :سعید عریان،
تهران :نشر علمی1391 ،ش.
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. 1392

ه جُرّ ،خلیل ،فرهنگ الروس  ،ترجمه :سید حمید طبیبیان ،تهران :امیرکبیر1370 ،ش.
ه جمعی از شاعران ،معلّقات سبع  ،ترجمه :عبدالمحمد آیتی ،تهران :سروش1371 ،ش.
ه جوالیقی ،أبیمنصور ،شرح أدب الکاتب ،قاهره :مکتب القدسی1350 ،ش.
ه جهشیاری ،محمد بن عبدو  ،الوزراء و الکتّاب ،بیروت :دارالفکر الحدیث. 1408 ،
ه دریایی ،تورج ،شاهنشاهی ساسانی ،ترجمه :مرتضی ثاقبفر ،تهران :ققنو 1383 ،ش.
ه دورانت ،ویل ،تاریخ تمدن ،ترجمهه :امیرحسهین آریهان پهور ،تههران :شهرکت افسهت
«سهامی عام»1370 ،ش.
ه دوزی ،رینهههارت ،تکملم المعمماج العربیم  ،ترجمههه :محمههد سههلیم النعیمههی ،بغههداد:
دارالشؤون الثقافی العامه1997 ،م.
ه دهخدا ،علیاکبر ،لغ نامه ،تهران :دانشگاه تهران1344 ،ش.
ه ذهبی ،شمس الدین محمد بهن احمهد ،تماریخ االسمالم و وفیمات المشماهیر و االعمالم،
ه رامروری ،غیاثالدّین ،غیاث اللّغات ،تهران :امیرکبیر1375 ،ش.
ه زادسررم ،وزیدگیهای زادسپرم  ،ترجمه و تصحیح :راشد محصهل ،تههران :پژوهشهگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1385 ،ش.
ه زبیدی ،محمّد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تصحیح :علی شیری ،بیروت:
دارالفکر للطباع و النشر. 1414 ،
ه سراج القاری ،ابیمحمد جعفر ،مصمارع العشّماق ،بیهروت :دار بیهروت ه دارالنفهائس،
. 1418
ه سعد سلمان ،مسعود ،دیوان مسعود سعد سلمان ،تصحیح :رشید یاسمی ،تهران :پیروز،
1339ش.

تحول کارکردی منصب «قهرمان» در دستگاه خالفت عباسی

بیروت :دارالکتب العربی. 1413 ،
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ه دینوری ،احمد بن داود ،اخبار الطّوال ،قم :منشورات الرضی13۶8 ،ش.

ه سیوطی ،جاللالدین ،حسن المحاضرة فی أخبار مصر و قاهرة ،مصهر :مصهطفی افنهدی
ه شاد ،محمد پادشاه ،فرهنگ جامع فارسی :آنندراج ،تهران :خیّام ،بیتا.
ه شیر ،ادّی ،األلفاظ الفارسی المعربم  ،بیهروت :المطبعم الکاثولیکیم لالبهاء الیسهوعیین،
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فهمی الکتبی و أخویه. 1321 ،

1908م.
ه لابی ،هالل بن محسن ،الوزراء أو تحف األمراء فی تماریخ الموزراء ،بیهروت :دارالفکهر
الحدیث1990 ،م.
ه هههههههههههههههههههههه ،رسوم الدار الخالف  ،بغداد :مطبع العانی. 1383 ،
ه طبرسی ،میرزا حسهین نهوری ،مسمتدر الوسمائل و مسمتنبط المسمائل ،قهم :مؤسسم
آلالبیت

إلحیاء التراث. 1407 ،

ه طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ األم و الملو  ،بیروت :دارالتراث. 1387 ،
ه طرسوسی ،ابوطاهر بن حسین ،قهرماننامه ،تهران :نسخه خطهی موجهود در کتابخانهه
مجلس شورای اسالمی ،شماره ثبت.91340 :
ه طسوجی ،عبداللطیف ،هزار و یک شب ،تهران :دنیای کتاب1387 ،ش.
سنائی13۶3 ،ش.

ه عنیسی حلبی لبنانی ،طوبیا ،تفسیر األلفماظ الدخیلم فمی اللغم العربیم ممع ذکمر أصملها
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

بحروفه ،تصحیح :یوسف توما البستانی ،مصر :مکتب العرب بالفجّاله1932 ،م.
ه فراهیدی ،خلیل بن احمد ،ترتیب کتاب العمین ،تصهحیح :اسهعد الطیّهب ،قهم :اسهوه،
. 1414
ه فرهوشی ،بهرام ،کارنامه اردشیر بابکان ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران1354 ،ش.
ه فقیهی ،علیالغر ،ترجمه نهج البالغه ،تهران :لبا1374 ،ش.
ه قدام بن جعفر ،ابیالفرج ،کتاب الخراج و صنع الکتاب  ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنهگ
ایران1353 ،ش.
ه قرطبی ،عریب بن سعد ،صل التاریخ الطبری ،لیدن :بریل1897 ،م.
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ه عنصری بلخی ،ابوالقاسم حسن بن احمهد ،دیموان عنصمری بلخمی ،تههران :کتابخانهه

ه قریشی ،یحیی بن آدم ،کتاب الخراج  ،تحیح :احمهد محمهد شهاکر ،قهاهره :دارالتهراث،
بیتا.
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. 1407
ه قمی ،حسن بن محمد ،تاریخ ق  ،ترجمه :حسن بن عبهدالملک قمهی ،تههران :تهو ،
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ه قلقشندی ،احمد بن علی ،صبا األعشی فی صناع اإلنشما ،بیروت :دارالکتهب العلمیّم ،

13۶1ش.

ه کزازی ،میر جاللالدین ،شگرف و شگف  :جستارها و نوشمتارهایی در فرهنمگ و ادب
ایران ،تهران :شورآفرین1392 ،ش.
ه لجن من االساتذه ،المعج الوسیط المدرسی ،بیروت :دار و مکتبه الهالل2010 ،م.
ه ماوردی ،علی بن محمد ،احکام السلطانی و الوالیات الدینی  ،کویت :مکتب دار ابنقتیبه،
. 1409
ه متز ،آدام ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ،ترجمه :علهیرضها ذکهاوتی قراگوزلهو،
تهران :امیرکبیر1377 ،ش.

ه مجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار الجامع لدرر أخبار األئم األطهار

 ،بیروت :مؤسسم

الطبع و النشر. 1410 ،
تهران :انتشارات علمی1391 ،ش.
الصاوی ،قاهره :دار الصاوی ،بیتا.
ه هههههههههههههههههههههههههههههههههه ،مروج ال هب و معادن الجموهر ،قهم :دارالهجهرة،
. 1409
ه مسکویه ،احمد بن محمد ،تجارب األم و تعاقب الهم  ،تهران :سروش1379 ،ش.
ه مقریزی ،احمد بن علی ،السلو لمعرف دول الملو  ،تصحیح :محمد مصطفی زیهاده،
مصر :مطبع لجنه. 137۶ ،
ه مکنههزی ،د.ن ،فرهنممگ کوچممک زبممان پهلمموی ،ترجمههه :مهشههید میرفخرایههی ،تهههران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1373 ،ش.
ه منتظری ،غالمرضا« ،شایسته ساالری در منصهب وزارت در عصهر عباسهی از نظهر تها

تحول کارکردی منصب «قهرمان» در دستگاه خالفت عباسی

ه مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ،التنبیمه و اإلشمراف ،تصهحیح :عبهداهلل اسهماعیل
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ه مرد بهرامان ،فرخ ،مادیان هزار دادستان (هزار رأی حقموقی) ،تصهحیح :سهعید عریهان،

عمل» ،تاریخ و تمدن اسالمی  ،شمار دوم ،سال اول ،پاییز و زمستان 1384ش.
ه یاقوت حموی ،ابوعبداهلل ،معج البلدان ،بیروت :دارالکتب العلمیه. 1410 ،
ه یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب (ابنواضح) ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت :دار لادر ،بیتا.
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ه نفیسی ،علیاکبر ،فرهنگ نفیسی ،تهران :خیام1355 ،ش.
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1395  زمستان، شماره بیست و چهارم،سال ششم
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